
V3/24 Pan mówi… Biada Przywódcom, Którzy Mówią w Moim Imieniu! 

Powstrzymajcie swoje Bełkoty… Pamiętajcie, za Kim Podążacie i Kogo Musicie 

Słuchad… Czuwajcie za Tymi, Których do Was Wysyłam, są Tymi, Którzy Wydają Owoc 

Bez  Ceny w ślad Usposobienia Ducha 

31 stycznia 2006 r. - Od Pana, Naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, 

dla Wszystkich, Którzy Mają Uszy do Słuchania 

Tak mówi Pan, Syn Boży… Który jest, był i ma przyjśd… Przestaocie mówid między sobą i zaprzeczad 

prawdzie o tym, kim jestem. Mój Ojciec stale wysyła wam Swoich proroków, aby głosili i wychwalali 

Moje imię. 

Od początku posyłał ich do was, a do kooca będziecie zarówno słuchad, jak i ich oglądad… Tak, wielki 

tłum przygotował Ojciec, jako wielkie Boże Wezwanie Trąby, aby ogłosid nadejście Syna Mocy i 

Chwały. 

Niech się tak dokona, jak Moi słudzy, prorocy, zatrąbili i stanie się, tak jak było i jest napisane… Mówi 

Pan Sabaoth. 

Biada wam, nauczycielom i obłudnikom, którzy mówią, że ich nie wysyłam… Biada wam. Czy będziesz 

mówid za mnie? Czy macie Mi rozkazywad i głosid Moją wolę, nie słysząc nigdy Mojego głosu ani nie 

słuchając przewodnictwa Mojego ducha w sobie, o którym mówicie, że wiecie? Powstrzymajcie swoje 

próżne bełkoty. 

Waszą chorobą jest arogancja, pochłaniająca was w imię dumy, działania zepsutego serca człowieka, 

podążającego za pokusami złego… Uwolnijcie się we Mnie! Dajcie z siebie wszystko, a ja was wybawię. 

Odkryjcie uszy, zmyjcie błoto z oczu i słuchajcie wszystkich, których wam wysyłam… 

Oni przygotowują drogę do wielkiego i potężnego Dnia Przyjścia Syna Człowieczego w Jego chwale… 

Króla królów, Pana panów… To samo dzisiaj, wczoraj i we wszystkie dni przed nami, mówi Pan. 

Spójrzcie na proroków w dzisiejszych czasach… Prawda i fałsz… Wiedzcie, kogo Ja wam posyłam, bo są 

zapieczętowani na czołach, mając na sobie Ducha Bożego. 

Oni są Moim tłumem przychodzącym na wzór Jana, który płakał i krzyczał o przyjściu Pana, chrzcząc 

wszystkich, którzy pragnęli pokuty, przez wodę i dane mu Słowo… Przez to głoszenie Jan uczynił prostą 

ścieżkę dla Baranka Bożego. 

O ileż więcej Mój Ojciec wyśle przed Swoją Twarz? ... On pośle wielki tłum, aby głosił i przygotowywał 

drogę Wielkiemu i Straszliwemu Lwowi Judy, którego miecz jest w Jego ustach, jego kij i wachlarz w 

Jego rękach, niosący swój sierp gotowy do żniwa, który dokładnie oczyści Jego podłogę. 

Tak mówi Pan ... Dzieo nadszedł i jeszcze nadejdzie, kiedy słudzy Najwyższego Boga będą mówid i 

chrzcid ... W ich ustach będzie ogieo, chrzczący wszystkich w Słowie Bożym. 



Przyjdźcie wszyscy wierni… Zbierzcie się… Żyjcie i oddychajcie we Mnie… Jestem waszym Tlenem, 

Tchnieniem Życia… Wodami Wiedzy i Radości, oczyszczający wszystkich zabrudzonych i 

posiniaczonych, uzdrawiający ich w Mojej krwi, przemieniając ich w następstwie Mojego przyjścia.  

Pocieszając ich miłością Mojego serca, które płynie jak rzeka, tryskając w nich, jako źródło miłości, 

nadziei, wiary i posłuszeostwa ... 

Zwracając ich do Ogrodu i Mojej radości, Królestwa Bożego, którym Ja jestem, ze względu na ich 

zbawienie, które jest we Mnie, który jest ich Stwórcą i Oddechem… Stając się, jak oni… 

Umierając… Oddychając Moim ostatnim oddechem jako człowiek… Wzniesiony do chwały, abym mógł 

przyjśd i żyd w nich, i wraz z nimi na zawsze i na zawsze… Życie bez kooca… Amen 


