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Pana wypowiedziane do Tymoteusza, dla Wszystkich, Którzy Mają Uszy do Słuchania 

Tak mówi Pan… Z całą pewnością, powiadam wam, wszelkie rytuały zakorzenione w pogaostwie są 

obrzydliwością w oczach Boga! A wszyscy, którzy umieszczają na nich Moje Imię lub czynią je za 

pozwoleniem w Imię Moje, z pewnością nadaremnie przyjęli imię Pana… Zbezczeszczenie! 

Wiem, że wielu mówi, że obchodzą to święto z miłością ku pamięci moich ziemskich narodzin, ale tego 

dnia nie przyszedłem na świat przez wodę i krew. Ten dzieo i godzina pozostają wam nieznane, a wy 

nie rozumiecie. Rzeczywiście, wszyscy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, odrzucacie wiedzę i 

odmawiacie uszanowania wyznaczonych czasów, które Ojciec nakazał wam, abyście święcili i 

pamiętali. Bo czy nie jest napisane… „Mój lud jest niszczony z powodu braku wiedzy?” 

Jak długo będziecie szpecid Mój obraz przed ludźmi?! Jak długo moje imię będzie bluźnione przez was, 

o kościoły ludzkie?! Jak długo będziecie cudzołożyd z nierządnicą i upajad się bałwochwalstwem 

pogan? Jak długo pozostaniecie w związku małżeoskim z tym światem i wszystkimi jego rozpustami 

przeciwko Bogu?! 

Znowu powiadam wam: WSZYSTKIE religie, obrzędy i uroczystości religijne, które nie zostały 

ustanowione przez Ojca, są obrzydliwością! Dobrze, mój sługa Paweł prorokował o was, mówiąc: 

„Ludzie będą kochankami samych siebie, miłośnikami pieniędzy, przechwalcami, dumnymi 

bluźniercami, nieposłusznymi rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, niekochający, nie przebaczający, 

oszczercy, bez panowania nad sobą, brutalni, pogardzający dobrem, zdrajcy, uparci, wyniośli, 

miłośnicy przyjemności, a nie miłośnicy Boga, posiadający formę pobożności, lecz odmawiający jej 

mocy. ” 

Dlatego biada wszystkim, którzy obchodzą to obrzydliwe święto ludzkie! Biada, powiadam wam! I trzy 

razy biada wszystkim, którzy to czynią w MOIM Imieniu! ... Obłudnicy! Pracownicy bałwochwalstwa! 

Jesteście przewrotnymi ludźmi, którzy na próżno przyjmują imię Pana! A jednak słyszę, jak mówicie… 

„Ale staramy się czcid Ciebie, Panie, na wszelkie sposoby.” 

Ale pytam cię, jak możemy byd jednym, jeśli twoje serce należy do innego? I w jaki sposób 

rozkoszowanie się rzeczami, których nienawidzę, szanują Mnie? Mówię wam prawdę, wszyscy, którzy 

kochają ten świat bardziej niż Mnie, nie są Mnie godni! A wszyscy, którzy czczą drogi nierządnicy, 

haobią Mnie i będą uczestniczyd w jej sądzie! I WSZYSCY, którzy upodobali sobie pogaoskie poglądy, 

rzucili swój los do szatana! 

Czy też nigdy nie czytaliście tego Pisma… „Wy, cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie rozumiecie, że 

przyjaźo z tym światem jest wrogością wobec Boga ?! Dlatego ktokolwiek staje się przyjacielem tego 

świata, jest wrogiem Boga? ” 

Rzeczywiście, co te wszystkie rzeczy mają ze mną wspólnego? Dlaczego ozdabiacie drzewo? Czy ono 

nie jest i tak piękne? A dlaczego dekorujecie swój dom? Domostwo, które chce Mnie uhonorowad, nie 



potrzebuje światowych ozdób. Gdyż w pokorze, oddzieleni, będziecie świecid. I dlaczego dajecie dary 

tego świata w Moje imię? 

Czyż nie jestem Darem, Ten, który wstąpił na wysokośd, Ten, który prowadził niewolę do niewoli i 

dawał ludziom prezenty?… Przetoż przyjmijcie ode Mnie wszystko, co ofiaruję, i oddzielcie się! Gdyż 

podążając moimi drogami, dajecie prezenty Mnie i sobie nawzajem, nawet wszystkim wokół was, bo 

te dary, które przynoszę są na zawsze. 

Dlatego ponownie pytam was, cóż to za sprawy tego świata i ludzi, które wkrótce przeminą? A jednak 

mówicie… „Wszystkie te rzeczy są metaforą i świadectwem Ciebie, Panie”. 

A jednak powiadam wam, wszystko, co pochodzi od grzechu, jest grzechem… Nie róbcie tego! 

Zburzcie wszystkie te bielone ściany obrzydliwości i róbcie to tylko, czego poucza Słowo Boże! 

Albowiem pora dawania jest każdego dnia, i pora miłości jest każdego dnia, każdej godziny, każdej 

minuty, każdej chwili waszego życia we Mnie… 

Zatem dzielcie się prezentami i nie odmawiajcie. Podnoście ubogich na duchu i karmcie głodnych, 

pomagajcie potrzebującym i pocieszajcie chorych, róbcie to w Moje Imię ... 

Ale nie róbcie tego, co robią poganie, bo to jest grzech. Bądźcie całkowicie oddzielni i unikajcie tych 

przewrotnych świąt ludzkich, przestaocie łamad Moje Przykazania! 

Tymczasem tobie, Tymoteuszowi, mówię  to… Znam twoje serce i to, jak chcesz, aby inni poznali Moje 

drogi… Pokaż im na swój sposób, objawiając w tobie Mego ducha. Wiem, że kochasz te grudniowe 

wakacje, ale musisz je porzucid. 

Albowiem powołałem cię, abyś był dla Mnie trąbką i rzecznikiem, prorokiem, posłanym, aby głosid 

Moje słowo przed ludem; oto wzywam cię do prawdy i zbawienia, i do wojny, nawet wojny wśród 

Moich członków, wielki podział! 

Jeśli chcecie celebrowad Moje imię i Moje ziemskie narodziny, czyocie to; sprawcie chwałę Mojemu 

imieniu poprzez wasze posłuszeostwo, poświęcając wszystkie te rzeczy, które są przeciwko Mnie. 

Chcecie cieszyd się festiwalami z rodziną, róbcie to. 

Dałem wam siedem. I w tych siedmiu jest mądrośd i zrozumienie, sam umysł Boga, objawienie ponad 

słowami, zamanifestowana wola Boża. 

Jednak nie róbcie już więcej tego co chcieliby poganie i fałszywi nauczyciele. Albowiem musicie byd 

oddzieleni od tego świata i kościołów, Tymoteuszu; bądź oddzielony w imię Moje. 

Dlatego to wam rozkazuję… Odrzudcie to święto; wyrzudcie swoje drzewo i światła, pozbądźcie się z 

domu wszystkich ozdób; odwródcie się od tych plugawych tradycji. 

Czcijcie Mnie takim, jakim naprawdę jestem, słuchajcie Pisma Świętego i odwródcie się od przykazao 

ludzkich. I tak, Tymoteuszu, nadal nauczaj swoje dzieci, co jest napisane w Piśmie Świętym o Moich 

ziemskich narodzinach i Dniu Zbawienia Ludzi, bo to jest miłe w Moich oczach ... 



Błogosławieni są wszyscy, którzy przyjmują to Słowo i są mu posłuszni, decydując się pójśd za 

przykładem, bo i oni zostaną oddzieleni. 

Wiedzcie o tym… Dzieo Zbawienia ludzi jest czterokrotny… Został ustanowiony przed założeniem 

świata, wypełnił się przy Moim narodzeniu, zakooczył się przy Mojej śmierci na krzyżu i umocnił się na 

wieki po Moim zmartwychwstaniu… Jestem Panem. 


