
V7/22 Pan wyjaśnia… ŁASKA I PRAWO 

5 lutego 2008 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana przemówiło do Tymoteusza, do 

jego Braci w Chrystusie i do wszystkich, Którzy mają Uszy do Słuchania 

Umiłowani, wysłałem do was Tymoteusza w ten sposób… Wysłałem go jako narodzonego w 

odpowiednim czasie, wzywając go Moim własnym głosem w tym celu, dzięki czemu jego wiara rosłaby 

energicznie z Winorośli, zgodnie z tym samym zakooczeniem, na który go wyznaczyłem i na pewno to 

się spełni, mówi Pan Bóg. 

Dlatego wysłuchajcie go i pomóżcie mu, tak jak i on wam pomoże. Albowiem jak on jest Moim 

rolnikiem ustanowionym obecnie nad tą winnicą, także i ja wysyłam go do winnicy, która pozostanie 

niezabezpieczona w środku burzy, aby zebrał wiele winogron, które jeszcze nie dojrzały przed czasem, 

i wiele które zaplątały się w te wszystkie zaniedbane winorośle, które rosły bez przeszkód między 

wysokimi murami, pośród wszelkiego rodzaju wrzosów i cierni. 

Spójrz, jak człowiek i zło tego świata zanieczyściły Moją winnicę. Zobacz, jak zbudowali te wszystkie 

grube mury z nieutwardzoną zaprawą… Wiele wysokich murów gotowych do obalenia… 

Jednak nadal stoją, podtrzymywani ludzkimi rękami, wspierani od dołu przez tych wszystkich 

ignoranckich budowniczych, którzy zostali oszukani przez swoich przodków, nawet szatana. 

Zobacz, jak nadal je podtrzymują, blokując Drogę przed nimi. Ponieważ fałszywie wierzą, że jest to 

schronienie zbudowane na solidnym fundamencie. A jednak mówię wam prawdę, są to działania ich 

oddzielenia ode Mnie, sposób na ukrycie tego, co stało się niestosowne w Moim oczach, próba 

uniknięcia wszelkiej odpowiedzialności!… Nie dostrzegając, że to stało się ich więzieniem. 

Moi  synowie, słuchajcie i tak też róbcie. Albowiem jesteście ustanowieni nad tą obecną winnicą jako 

rolnicy, a nawet przyjaciele Oblubieoca. Wyjdźcie więc na ulice i wzywajcie gości na wesele wszelkimi 

sposobami mówienia i urządzeniami, tak wielu ilu zechce.  

Przecież Tymoteusz został wysłany, aby zburzyd te mury zbudowane przez ludzi dumnych, aby rozbid 

wszystkie te fałszywe fundamenty, które położyli w próżności, wszystkich tych aroganckich 

nauczycieli, którzy porzucili Mnie i Moje Prawo. Pomóż mu. Ci zwodzący budowniczowie starają się 

zburzyd Moje Prawo, nawet w imię Łaski… Bluźnierstwo! Profanacja! 

Wiedzcie i zrozumcie, Moi przyjaciele… To, co otrzymaliście w łasce, dzięki Łasce, jest również tą samą 

mądrością, którą znacie; i przez to staracie się zadowolid Ojca ... W tym czynicie dobrze. Jednak 

wiedza, którą otrzymaliście, nie jest jeszcze pełna, ponieważ postęp waszego zrozumienia jest 

ograniczony przez tę samą doktrynę, którą przyjęliście. 

Ci, którzy głoszą łaskę, w miejsce Prawa, nie znają Mnie; nie mieszkam w nich. 

Bo to jest ten mur, który zbudowali z pomocą tych, którzy są w środku, próbując zablokowad drogę 

tym, którzy głoszą Prawo, aby mogli zachowad swą wolnośd ... Wolnośd do grzechu! Przez to uczynili 

Mnie również autorem grzechu! 



Gdyz oni porzucaja Moralne Prawo Ojca, w MOIM Imieniu, zbezczeszczaja Moje imie i to, co JA im 

ofiarowalem!… Nigdy Mnie nie otrzymali ani nie znali Mnie… Tak więc to, co zbudowali jako 

zabezpieczenie przed Prawem , w Imię moje, stanie się ich więzieniem. 

Nigdy nie lekceważcie planów przeciwnika, Moi synowie. Albowiem jesteście zbawieni przez Łaskę i 

zostaliście potępieni z powodu waszego przestępstwa zgodnie z Prawem. W tym dobrze mówiliście i 

szybko postępujecie w kierunku doskonałości. I tak przemówiłem przez Mojego sługę Tymoteusza, 

nawet we wszystkich tych Listach, aby wasza wiara mogła się dopełnid. 

Posłuchajcie więc i zrozumcie… Zbawienie nie może odejśd od was, gdy już otrzymaliście. Dlatego 

starajcie się przypodobad Ojcu i zachowujcie Prawo. Bo jakże ten, kto chodzi we Mnie, z łaski, może 

także chodzid w tym, co go potępiło? 

Czy Mój lud sięgnie do Nieba rękami, gdy ich stopy nadal kroczą szeroką ścieżką, która prowadzi do 

zniszczenia?… I jak ten, kto Mnie kocha, weźmie Moją rękę i pójdzie obok Mnie, jedną nogą na 

dobrym gruncie, a drugą w grobie? 

Dlatego wiedza musi rosnąd, a grzech maled, aby wejśd do Królestwa Niebieskiego ... Albowiem ten, 

kto jest pod łaską, przynosi owoce tego samego ... A Ten, który przestrzegał Prawa Ojca, objawił tę 

łaskę poprzez uczynki. 

Pamiętajcie Moje słowa, które wypowiedziałem do samolubnych, tych, którzy usiłowali Mnie 

ukamienowad z powodu Moich słów. Czy im nie powiedziałem… „Nie wierzcie Mi zatem, ale 

powinniście przynajmniej wierzyd w Moje dzieła?” 

Umiłowani synowie, Ja jestem w Ojcu, a On jest we Mnie, a My w was. A jeśli jestem w was, starajcie 

się podobad Ojcu w taki sam sposób, jak ja, a On z pewnością będzie z was zadowolony. Bo jeśli 

usiłujecie iśd za Mną w prawdzie, niosąc swój krzyż za Mną, nie bojąc się jego ciężaru, ale raczej 

obejmując go, staniecie się przykładem, dla którego jesteście powołani ... Wchodząc do Królestwa, 

prowadząc także wielu innych. 

Zatem Grace jest pierwsza i wieczna. Potem przychodzą dzieła, pierwsze dzieła wykonane w wierze, 

nawet pierwsze owoce zrodzone w waszym życiu… To znaczy kochad Ojca i siebie nawzajem, 

zachowując Prawo. 


