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Oryginalny tytuł => Odejdź ode Mnie 

6 lipca 2010 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, dla 

wszystkich, którzy mają uszy do słuchania 

Tak mówi Pan ... Mój lud mnie opuścił, kościoły ludzkie odeszły ode Mnie! Zeszli na manowce, zostali 

daleko odsunięci, zanieczyszczając Moje imię bez kooca! Oto nawet ci spośród powołanych Izraela 

odwrócili się ode Mnie i zakryli swoje uszy!… Zatem i Ja muszę ich porzucid, gdy zabrzmi trąba, 

odwracając od nich twarz, gdy się wyda okrzyk! 

Oto posłałem Moich posłaoców do każdego kraju, po jednym z każdego narodu; każdy z nich jest 

wysyłany do ludzi z ich własnej ziemi, nawet z pośrodku nich. A jednak nie słyszę odpowiedzi, nie 

słyszę lamentu w Moich uszach, nikt nie wyszedł w żałobie ... W ogóle nie słyszę żalu! 

Wyłania się tylko brud, zepsute doktryny i obrzydliwe tradycje, zanieczyszczające MOJE Imię i 

Mesjasza, który nazywa się Chrystusem! Wielkie perwersyjne mowy, aby trzymad się swojej drogi! ... 

Zbezczeszczenie, jakiego nigdy nie widziano! 

I chociaż rzeczywiście mają formę pobożności, nieustannie zaprzeczają jej mocy! Kościoły ludzkie są 

nieczyste, każda synagoga jest pusta i opuszczona! Mój lud zapomniał o Mnie, ja też nie mieszkam 

między nimi, Mój duch jest bardzo odległy! Dlatego opuszczeni otrzymają nagrodę za swój błąd, a 

poganie otrzymają karę za bałwochwalstwo, Zobaczcie, kościoły ludzkie również otrzymają! ... 

REKOMPENSATA za każdy czyn cudzołóstwa, jaki popełnili przed Moim obliczem! Tak, zgodnie z 

każdym plugawym uczynkiem, który dokonali w MOIM Imieniu, będzie im to zaliczone! 

Rozproszone dzieci, dlaczego rozdzieracie serce Boga i napełniacie Świętego łzami i ciężkimi 

smutkami?!… Czyż nie jestem waszym Bogiem? Czy nie kupiłem was za wielką cenę? Kiedy ukryłem 

przed wami moje serce? W którym momencie zawróciłem, czy przestałem się zastanawiad, czy Mnie 

przyjmiecie, kiedy wydałem za was Siebie, przelewając Moją miłośd w rzekach krwi? 

Umiłowani, wylałem Moje życie, abyście mogli we Mnie w pełni uczestniczyd, abyście otrzymali Moje 

życie, a jednak nie chcecie mied we Mnie udziału, takim jakim naprawdę jestem ... Dlatego z wielką 

ciężkością serca oświadczam wam, że nie jestem więcej waszym Bogiem, a wy przestaliście byd Moim 

ludem ... Gdyż Prawdziwe Zbawienie, które objawia się we Mnie, pozostaje ukryte przed waszymi 

oczami. 

Czy myśleliście, że Najwyższy podlega waszym warunkom?! Czy myśleliście, że Święty Izraela może 

zostad przekształcony w obraz bardziej odpowiadający waszym upodobaniom ?! Czy w waszej 

arogancji zakładaliście, że drogi Pana Boga Wszechmogącego są poddane ludziom ?! I czy teraz moi 

prorocy podlegają wam?! 



Niemądrzy ludzie, niegodziwe i leniwe pokolenie, nie znacie ani Mnie, ani Mojego Słowa! Nie znaliście 

dróg Umiłowanego, a Jego chwała pozostaje przed wami ukryta. I chociaż Jego łaska została przelana 

za granicę, pozostaje daleko od was, Ja też nie widziałem Jego formy wśród was. 

Przetoż wyszliście, aby walczyd przeciwko Mnie w swojej dumie, i z ustami arogancji wypowiadacie 

bluźnierstwa przed Moją twarzą, dzieo i noc, stojąc mocno w swojej gorzkiej ignorancji ... I dlatego 

wezwałem świadka przeciwko wam! Mówi Pan Mocy i Chwały, Ten, który był i jest i będzie, 

Odwieczny, który jest od wieczności do wieczności … Amen. 

Tak mówi Pan, który ma na imię Jeden, do swego ludu, który nie jest Jego ludem ... Takie jest 

świadectwo, które składam przeciwko wam, o czym mówię sam, o sobie, w moim własnym imieniu: 

nigdy was nie znałem! Odejdźcie ode mnie! Odejdźcie, wszyscy robotnicy hipokryzji i bezprawia! 

WSTĄPDCIE DO PIECA! ... Na wyrafinowanie i śmierd! Wielki i straszny dzieo Pana! 

Moje serce jest rozdarte, rozdarcie, które będzie trwało wiecznie! ... Zobaczcie, jezioro Mojego 

płonącego serca jest ogniem trawiącym! I w żarze Mojej zazdrości oczyszczę Mój lud siedem razy, aż 

pozostanie tylko to, co nosi Moje podobieostwo ... Wyrafinowani wywyższeni, niegodziwi pochłonięci, 

zniszczenie wszelkiego rodzaju zła! ... Albowiem jestem Panem, który był i jest , nawet od początku; I 

do kooca i na zawsze pozostanę. 

Dlatego tak oświadcza Pan wszystkim narodom ziemi ... Nie będzie innego pokolenia, które wyrósłoby 

z królestw ludzkich, bo królestwa ludzkie się skooczyły ... Nigdy więcej nie powstaną. 


