
ML/90 Pan mówi… Każdy z Was Idzie Własną Drogą… Moja Wola jest Zapomniana 

Oryginalny tytuł => Dolina Niezadowolenia  

20 sierpnia 2011 r. - Od Pana, Naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Paoskie mówione do Tymoteusza, do 

Małej Trzody Paoskiej i do Wszystkich, Którzy Mają Uszy do Słuchania 

Tak mówi Pan ... Czy istnieje prorok Izraela, abyście mogli go poszukad i poprosid o wolę Pana? Czy 

potraficie wzbudzid dawnych proroków z martwych, aby poprosid ich o wypowiadanie się w moim 

imieniu? Czy któryś z was jest prorokiem Izraela? Kto jest i będzie nazywany prorokiem Najwyższego? 

... Kogo ogłosiłem?! A kto z tego pokolenia przemówił w moim imieniu?! 

Czy jest wśród was jeden z Izraela, który napisał i wypowiedział Słowo Paoskie? A może podjęliście się 

bycia swoimi własnymi posłaocami?… SZUKACIE WŁASNEJ WOLI! Wasze uszy słyszą tylko to, co sami 

pragniecie usłyszed! 

Wola Pana jest wśród was zapomniana! Każdy poszedł swoją drogą, szukając, ale nigdy nie znajdując! 

... A kiedy do ciebie wołałem, nie przyszedłeś, a kiedy byłem w potrzebie, nie pomogłeś Mi ... 

Uzasadniając swoje działania w imię własne ... Przestaocie okłamywad siebie! 

Jednak od samego początku nauczyłem was, mówiąc bez przerwy o tym, co należy zrobid, o tym, co 

jest właściwe, dobre i przyjemne w Moich oczach ... NIE STOJĘ PODZIELONY! Ani nie będę łamad wiary 

własnym słowem! Nie mogę też zaprzeczyd sobie ani słowu, które wyszło ode Mnie, spisane przez 

sługi Moje z przeszłości i teraźniejszości! 

Dlatego wasze bezmyślne pragnienia zatoczyły pełne koło, tak więc wasza samoobsługa zaprowadziła 

was do tego miejsca, O nieposłuszne dzieci… Kto jest pierwszy ?! Kto jest najważniejszy w waszym 

życiu, O niemądre dzieci?! Czy zmieniłem się teraz w waszych oczach ?! Czy moje sposoby są wobec 

was niesprawiedliwe?!… Przestaocie ponownie Mnie tworzyd na swój obraz! Uciekacie ode Mnie, 

porzucając Moją wolę, zawsze spoglądając na talerze innych, podczas gdy jedzenie, które położyłem 

na waszych własnych talerzach, gnije w południowym słoocu!… 

Opuściliście Mnie i zlekceważyliście Mojego proroka, bojąc się, że Słowo, które on słyszy, może nie 

będzie wam odpowiadad, a to, co napisze, sprzeciwi się waszej własnej woli ... 

O tak, szukaliście Mnie, tak, słyszałem wasze modlitwy, a jednak powiadam wam: tak naprawdę Mnie 

nie szukaliście, ani nie tęskniliście za Moją odpowiedzią. 

Gdyż Moje Słowo już przemówiło, a Pisma nie kłamią. Nauczają raczej sposobu, w jaki mają kroczyd 

Moi umiłowani, a Mój każdy List świeci światłem na to, co Mi się podoba, a także deklaruje to, czego 

nienawidzę. Tak, przedstawiłem mnóstwo słów, aby was pobłogosławid, ogromną liczbę miłosnych i 

surowych przemówieo! 

Spójrzcie! Wezwałem to pokolenie, aby pokutowało! ... dałem obfite ostrzeżenie! ... A ci, którzy 

przyłożyli uszy, usłyszeli Mój głos. A ci, którzy otrzymali ode Mnie, zapisali Moje słowa w swoich 

sercach, szczerze starając się je czynid… Aby Mnie czcid i przynieśd chwałę Mojemu imieniu.  



Jednak wielu w tej małej trzódce, od początku do chwili obecnej, dawało niegodziwcom i szydercom 

wiele okazji do bluźnierstwa, robiąc te rzeczy, o których nie mówiłem ... Zawsze biegając, nigdy nie 

zatrzymując się aby naprawdę rozważad Moją mowę. 

Oto nawet niektórzy z was fałszywie zeznawali w Moje imię, mówiąc zuchwale, i jednocześnie robiąc 

wiele fałszywych stwierdzeo!… Tak, dokonaliście wielu fałszywych przypuszczeo. I chod brakuje wam 

jeszcze wiedzy i nie macie prawdziwego zrozumienia, nadal postępujecie na swój własny przewrotny 

sposób ... Zawsze biegając przed siebie lub pozostając daleko w tyle, ale nigdy nie zadowalając się 

chodzeniem Moimi śladami, nie chcąc przestrzegad Mojej drogi. 

Dlatego oświadczam wam, ponieważ szukaliście Mnie w ten sposób i nie uwierzyliście Mojemu 

prorokowi, ani Moim słowom, by byd im posłusznym, i ponieważ myśleliście tylko o sobie, szukając 

zawsze własnej drogi, pomoc będzie powoli nadchodzid… Bo tak naprawdę nie wierzycie. Gdybyście 

bowiem naprawdę wierzyli, bylibyście posłuszni Moim słowom i szukali Mej drogi przede Mną, ufając 

Moim sposobom. 

Dlatego przebudźcie się! Gdyż wszyscy weszliście! ... mieszkacie w Dniu Paoskim! Chodzicie w Dniu 

Trudów!… Oto! Wielki i Okropny Dzieo jest już blisko! To jest niesamowite i straszne! To będzie bardzo 

okropne! Oto jest już bardzo blisko!… Wielki Dzieo, który to ogłosi! Dzieo, w którym WSZYSTKIE dzieła 

ludzkie będą płonąd! Dzieo, w którym WSZYSTKIE rzeczy zostaną wypróbowane i przetestowane! ... 

Dzieo, w którym ukarzę mieszkaoców ziemi, za całą ich niegodziwośd! ... Za wszystko na co Mnie 

porzucili! 

Bo JA JESTEM PANEM! I jest tylko jedna ucieczka!… Bez względu na to, czy ktoś żyje, czy umiera, 

istnieje tylko jedna ucieczka. Bez względu na czas czy porę roku, istnieje tylko jedno wyjście… 

Deklaruje Wszechmogący… 

Oto, anioły będą wstępowad i schodzid na Syna Człowieczego, bez przerwy, aż liczba jest kompletna. 


