
V7/54 Jezus mówi…  

Dzieo Paoski jest Tutaj! Mój Gniew Płonie Gorąco… Świat się Poddał 

20 listopada 2009 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do brata w 

Chrystusie i Tymoteuszu, dla wszystkich, którzy mają uszy do słuchania 

Tak mówi Pan Bóg, tak, Ja, Święty Izraela, Potężny i Silny… 

PRZYCHODZĘ! Tak, to Ja, Lew z Plemienia Judy, którego oczy są jak płomienie ognia!… PRZYCHODZĘ!  

Wychodzę w Moim gniewie! A mieczem moich ust powalę narody! Albowiem przyszedłem sądzid; tak, 

nadszedł czas! Dlatego przygotujcie się i krzyczcie! 

Tak mówi Pan do Stanów Zjednoczonych… Twój naród się poddał; oto potężny naród został zrzucony! 

Upadł na swój bok i kto może go wyzwolid?! Bo wszyscy, którzy pozostaną, upadną! Upadną ciężko i 

będą się łamad! ... Oto zostaną roztrzaskani na kawałki bez podniesienia ręki! Będą dotknięci i 

sprowadzeni bardzo nisko! Mówi Pan w Swoim sądzie. 

Oto Mój gniew płonie i Moja furia pojawiła się na Mojej twarzy z waszego powodu, o potężny 

narodzie! Mówi Pan, tak, Ja, Najwyższy i Wyniosły. Albowiem ten, kto trzyma klucz Dawida, przemówił 

do was, a wy nie słuchaliście, w istocie nie chcieliście słuchad, ani nie chodziliście Drogą Paoską; wasze 

uszy są pełne zanieczyszczeo, a oczy pełne przemocy… 

Jesteście jak nie wywrócone ciasto, kwaśne mleko, miód, który całkowicie stracił smak, krnąbrny lud, 

który pławi się we własnych nieczystościach, najbardziej zacofany! Kładziecie sidła u stóp wszystkich, 

którzy starają się czynid dobro, jednocześnie prześladując tych, którzy stoją w obronie tego, co 

słuszne!… Najbardziej niegodziwe i leniwe pokolenie! 

Dlatego tak mówi Pan: Uczynię was jak ściernisko, całkowicie wysuszonymi; a oto pośród was rozpalę 

ogieo! Na was przyniosę cierpienie i ucisk! Albowiem cała ziemia będzie jak niewiasta uwięziona 

pośród wielkiego cierpienia; jak człowiek ogarnięty szaleostwem, krzyczący i pieniący się na ustach! 

Ziemia się konwulsje, a wasza chwała zostanie zrzucona, wasza wzniosłośd pochyli się, w dniu, w 

którym was zdepczę! Mówi Pan. 

Miasto po mieście będzie rozbite, a krew niegodziwych wyleje się na ziemię! Bo jak błyskawica 

podpala drzewo, a huczne wiatry rozpraszają płomienie, tak też pochłonę was z tej krainy, z jednego 

kraoca na drugi! ... Z ciemnością i śmiercią, z pustką i wielkim nieszczęściem, aż nie będzie już miejsca! 

Oto zniszczę cię, o potężny narodzie! Nieszczęście po nieszczęściu cię uderzy i zniszczy! Twoi 

wrogowie będą cię prześladowad bez wytchnienia i zburzą mur! Gdyż nie przestaliście czynid zła przed 

Moim obliczem! ... Oto dzieo i noc niewinni są mordowani przez was! 

Tak więc moja ręka jest wyciągnięta przeciwko tobie, narodzie niepożądany! ALBOWIEM 

ZGRZESZYLIŚCIE PRZECIWKO PANU! ... Oto postawię  was jako przykład, znak dla wszystkich narodów, 

ostrzeżenie dla wszystkich, którzy zapominają o Bogu! ... I stanie się, że wszyscy, którzy na was 

spojrzą, będą bardzo zaskoczeni. Będą chowad twarze i cofad się przed wami, z powodu terroru Pana! 



Przeto słuchajcie słowa Pana, ludy ziemi, nawet wy, którzy nazywacie siebie Moim własnym imieniem, 

tak mówi Pan… Nadszedł Dzieo Paoski; oto jest u drzwi! Tak, jest tutaj i przyszedł! Nadszedł czas, kiedy 

muszę usunąd Moją Oblubienicę i zabrad Moje niewinne baranki; czas, aby Moje owce zostały 

wezwane do domu. 

Gdyż szli za Mną i nie zboczyli; w rzeczy samej, wiele zaginionych zostało znalezionych, a teraz starają 

się iśd tam, dokąd ich poprowadzę. Wołałem do nich, a oni usłuchali Mojego głosu ... Oto 

zgromadziłem ich razem, a wkrótce spoczną na Moim łonie, w domu Paoskim. 

Oto przejdę i sąd Boży będzie rozlany na całą ziemię i każdego mieszkaoca; i cały świat będzie 

wstrząśnięty! ... Gdyż nadejdą dni lamentu, nadejdzie wiele dni smutku i nie ustaną, dopóki ludzie nie 

zmeczą się jękiem, aż każda twarz będzie mokra, a każda szata zalana łzami. Nadchodzi bowiem dzieo, 

w którym wielu zostanie pozostawionych samym sobie, w chwili, gdy wiele kolan zegnie się ze 

strachu. 

Oto rozpalony jest mój gniew, a moja zazdrośd rodzi się jak ogieo, a któż może go ugasid ?! Bo gniew 

Boży nie może byd odwrócony; oburzenie Ojca również nie może wrócid na swoje miejsce! Jak powódź 

rozrywająca brzegi, pokrywa ziemię; jak potworny potop rosnący na wysokości, zjada brzeg i 

podkopuje fundament, dopóki wieże się nie przewrócą, a jego resztki zostaną zabrane! ... Oto jak 

straszna góra wylewa swoje żarliwe gorąco i spada na ludzi! Lawa pędzi w dół góry z przerażającą 

prędkością, pochłaniając wszystko na swojej drodze! 

I taki jest gniew Boży, tak samo oburzenie Ojca… Coraz większy ciężar, rosnąca fala, która nie 

ustępuje, przelewający się kielich w ręce Wszechmogącego, rozlany bez mieszanki… 

A jednak wzywajcie Mojego imienia ze szczerą pokutą i odwródcie się od tej złej drogi, którą 

wybraliście, a Ja zlituję się nad wami; nawet Ja was wybawię. Bo jest tylko jedna droga i jedna 

ucieczka, jedno zbawienie. Wołajcie zatem, wzywajcie Imienia, jedynego imienia, pod którym musicie 

byd zbawieni, YahuShua HaMashiach; tak, ten, który nazywa się Chrystus i Jezus, Yeshua i Mesjasz! 

Krzyczcie, moi ludzie! Podnieście swój głos do Nieba! Albowiem posłałem Mych posłaoców przed 

Moją twarzą, Moich świadków, którzy nie przestają głosid chwały Pana ... Oto oni mają świadectwo 

YahuShua HaMashiach, o Nim zwanym Jezusem i Chrystusem; przestrzegają przykazao Bożych i czczą 

Moje ustawy; są dziewiczymi w duchu i zostali obmyci we krwi Baranka, w pełni godni. 

Ustawiłem ich jako latarnie, mniejsze światła wysłane w celu odbicia Prawdziwego Światła, które 

świeci na nich i gromadzi w nich siłę. Oto pójdą dla Mnie, i w nich zapłonę jasno w Dniu Ciemności. 

Będą jak lampy płonące i świecące, a wszyscy, którzy rozkoszują się ich światłem, zostaną przez nie 

rozgrzani. 

Oto będą się wspinad ze skrzydłami jak orły, będą biec i nie będą się męczyd, będą chodzid i nie 

zemdleją; i będą ukryci, mówi Pan. Ci, których posyłam, będą w pełni odziani w Ducha Bożego i 

dokonają wielkich rzeczy, dokonując wielu potężnych czynów w Moim Imieniu, ku zdumieniu i gniewie 

ludu. 



 

O, ludy tego świata, gdzie stoicie? ... Wasze serca się odwróciły, i od Pana, Boga waszego  jesteście 

daleko! Gdyż zanieczyściliście Święte Przymierze, i nie szukacie prawdy Świętego! ... Oto zapadła 

ciemnośd, zasłona, która pozostaje bardzo ciężka, wielki kamieo zawieszony na szyjach tego martwego 

pokolenia. 

A wy, o kościoły ludzkie, jak długo będziecie profanowad Moje imię i haobid Moje Sabaty?! Oto 

łamiecie Przykazania Ojca w imię Łaski, mówiąc… „Jesteśmy uwolnieni!”… NIE JESTEŚCIE WYZWOLENI! 

Albowiem wszyscy razem porzuciliście Pana, Boga waszego! Nie widzę w was prawdy!… Oto mieszka 

tam tylko bezprawie. Każdy, kto odwróci ucho od słuchania Prawa, od niego też odwrócę się; nawet 

jego modlitwa będzie obrzydliwością przed Panem. 

Oto jest wielu, którzy odmawiają modlitwy w imieniu umarłych, podczas gdy depczą każde Moje 

polecenie ... Źli robotnicy, namiestnicy Chrystusa, których koniec będzie zgodny z ich uczynkami! 

Dlatego, matko nierządnic, jesteś potępiona! A wy, córki adopcyjne, zostaniecie porzucone i 

pozostawione na ogieo!… BĘDZIECIE PRZECZYSZCZONE! Albowiem wiara wasza nie ma korzenia, a 

wszystkie wasze świadectwa są zwykłymi obwieszczeniami wypowiadanymi na wietrze, kłamstwami 

wypowiadanymi w hipokryzji, wieloma fałszywymi słowami wypowiadanymi na próżno, mnóstwem 

obrzydliwych przemówieo, które nękają Moje uszy! Wasze modlitwy są brzydkim zapachem w Moich 

nozdrzach, zanieczyszczoną ofiarą, która nadeszła przede Mną, szybko zanikając, nie dochodząc do 

niczego w obliczu Chwały Świętego Izraela! 

Czy nie jestem odkrywcą tajemnic? Mówi Pan. A czy w świetle Mojej chwały nie wszystkie rzeczy są 

odsłonięte? Oto pod pełnym ciężarem Mojej Prawdy wszystkie upadają! WSZYSTKIE są rozbite na 

kawałki!… Kościoły ludzkie, ożywcie się i obudźcie! Obudźcie się z całej tej ciemności! Oczyśdcie serca, 

obłudnicy; i naprawcie swoje drogi, wy dwulicowcy! I wródcie do Mnie! Jesteście bowiem bardzo 

zbuntowanym ludem, ludem o zatwardziałych sercach i nieustępliwym duchu, mnóstwem 

niechętnych sług, dumnym narodem, który nie chce się złamad! Dlatego, ponieważ nie jesteście ani 

zimni, ani gorący, wypluję was z Moich ust! 

Och, wprowadzane w błąd i źle traktowane owce, Ja przybyłem. A jednak muszę od was zdjąd Moją 

rękę i wycofad Mego Ducha ... Muszę odwrócid się do was tyłem, a nie przodem, pozostawiając was w 

oszołomieniu i gorzkich łzach, w głębokich i ciężkich smutkach ... Bo jeśli was nie ukorzę, nigdy nie 

wejdziecie do Mojego odpoczynku. 

I chociaż mówicie… „Już weszliśmy” „, Ja powien wam prawdę, na pewno mnie opuściliście i wciąż 

zaprzeczacie… NIE WESZLIŚCIE! Albowiem ogłosiłem dzieo; dzieo, który pozostał niezmieniony przez 

pokolenia, który mieliście pamiętad i świętowad; błogosławieostwo i przedsmak rzeczy przyszłych, 

znak między Mną a wami, abyście poznali, że Ja jestem Pan, który was uświęca. A jednak nie 

chcieliście byd oddzieleni dla Mej chwały, porzucając swój los wraz ze zwodzicielem i oszukanymi, 

szukając chwały dla siebie, zadawalcze ludzi. Dlatego rzeczywiście was wyodrębniłem ... Oto 



oddzieliłem was od Mojego stada, tak jak pasterz oddziela swoje owce od kozłów, pozostawiając was 

do udoskonalenia w Dniu Paoskim. 

Dlatego niech Mój lud teraz odwróci się od dróg ludzkich i kościołów! Niech wyjdzie spośród nich z 

okrzykiem! Niech usłuchają wołania i zrobią wielki hałas! Niech podniosą swój głos do Nieba i chwalą 

Mnie, mówiąc… „Dziękujemy Bogu Niebieskiemu, Ten, który jest i był i ma przyjśd, ponieważ nadszedł 

czas, aby objawił Swoją potężną moc i panowanie! Święd się imię Pana! Wszelka chwała należy do 

Ciebie, o Boże! Wszelka pochwała i podziękowania, władza, panowanie i autorytet należą do Świętego 

Izraela, na wieki wieków! Amen!" 

Tak mówi Pan Bóg ... Syn Człowieczy, idź! Wyciągnij rękę, o Boże, i zniszcz! Rzud niegodziwych w 

ciemnośd i pozwól pesymistom zapaśd w ciszę! Rzud ich na boki dołu, bo usta szeolu są szeroko 

otwarte! Mówi Pan Bóg Wszechmogący. Niech zlizują proch jak węże, bo to jest ich należna nagroda! 

Niech płomienie pochłoną wszystkie te nie skruszone psy, a miecz przebije wszystkie kozy nadające się 

na rzeź! ... Drżyjcie ze strachu, wszyscy, którzy zapominacie o Bogu i plujecie na Jego Świętego! 

Okropnie się bójcie! Albowiem Pan Bóg ma Potężnego i Mocnego, który będzie sądził i prowadził 

wojnę, Sprawiedliwego, którego miecz wychodzi z Jego ust, którymi powali narody, Potężny Jakuba, 

który będzie deptał winogrona w tłoczni wina gniewu Mojej furii! 

Bo jestem Bogiem sądu i wypełnię każde słowo, i to się zakooczy! Ucisk nie powstanie po raz drugi, bo 

przygotowałem ogieo! ... I zostaną wrzuceni w niego tchórze, niewierzący, nikczemni, mordercy, 

niemoralnie seksualni, ci, którzy uprawiają magię, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy zostaną zniszczeni 

na zawsze z Mojej obecności! Oto wszelkie zło ustanie przede Mną! Każda forma niegodziwości 

zostanie całkowicie pochłonięta w Mojej furii! Bo jestem wielkim królem, mówi Pan, a moja szata jest 

ogniem trawiącym! Oto Przyszedłem, czas się skooczył; ten świat jest porzucony i przekazany i 

wkrótce zostanie pogrążony w ciemności. 

A jednak Moi świadkowie będą świecid i chwalid Moje imię, nawet 144 000, którzy należą do Mnie. 

Gdyż są Moi, mówi Pan; tak, zaśpiewają dla Mnie! Są Moimi zapieczętowanymi, których wybrałem i 

posłałem, ponieważ mają imię Żywego Boga wyryte na czołach. 

Jestem El Shaddai, YaHuWaH Yireh; Oto Ja jestem YahuShua, zarówno Lew, jak i Baranek, Bóg i 

Zbawiciel, Elohim; Gdyż w Synu mieszka pełnia Ojca… Tak więc na imię YahuShua każde kolano się 

ugnie. 

Oto On ma wypisane imię na Nim, o którym tylko On wie, imię, pod którym Moi świadkowie są 

zapieczętowani i wysłani ... Błogosławieni zatem ci, którzy wychodzą w imieniu Pana, po imieniu, które 

nadałem Mojemu Synowi, Moje imię… 

Imię, które jest ode Mnie i we Mnie, i dane Jemu, który zmartwychwstał i siedzi na wieki po mojej 

prawej ręce, Ten, który jest na łonie Ojca, Sprawiedliwego, Ten, który trwa od wieczności do 

wieczności… JESTEM. 


