
V1/36 Pan mówi… Pozwól mi Objawić Ci, Kto Wejdzie Do Nieba, a Kto Nie 

2 stycznia 2005 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, 

dla wszystkich, którzy mają uszy do słuchania. 

Tak mówi Pan Bóg… Niech poznana zostanie prawda dotycząca niewinnych, Moich najcenniejszych 

darów dla tego świata, umiłowanych maluchów… 

Gdy jedno z tych maleostw zniknie z waszego pola widzenia, nie smudcie się, bo ono wróciło do domu. 

Żałujcie zamiast tego samych siebie. Ponieważ zabrano cenny kamieo szlachetny, błysk w twoim oku 

zgasł. Oto skarb, który nie ma sobie równych na całej ziemi, został ukryty, przed czasem zgasło jego 

czyste światło, sprawiając, że cały świat stał się trochę uboższy w radośd, trochę ciemniejszy tej nocy. 

Królestwo Niebieskie należy do wszystkich dzieci. A ci, którzy wyszli z Królestwa i pozostają bez skazy, 

których życie zostało przerwane, powracają do Niego, od którego przyszli. Albowiem ci najmłodsi nie 

muszą spad w śmierci, gdyż karą za grzech jest śmierd; Nie znalazłem w nich grzechu ... Och, jak są 

błogosławieni ci czystego serca, bo z pewnością ujrzą Moją twarz. 

Dlatego tak mówi Pan wszystkim tym, którzy skrzywdzili lub spowodowali grzech jednego z tych 

małych… Lepiej by było dla was, gdybyście nigdy się nie narodzili! Albowiem nosid będziecie kamieo 

młyoski na szyi i zostaniecie wrzuceni w otchłao! 

Gdyż usiłowaliście wyrwad Moje maleostwa z Królestwa Najwyższego i rozerwaliście ich ciało! Źle je 

traktowaliście i znęcaliście się nad nimi, mordowaliście Moje dary! Czyniąc to, przy pomocy własnej 

ręki,  wydarliście siebie z Królestwa Niebieskiego!… 

Oto wyrzuceni jesteście! Zostaniecie wrzuceni do dołu, gdzie wasze kości zostaną połamane, wasze 

ciało zostanie rozdarte i zjedzone! ZOSTANIECIE STRAWIENI! ... Chyba że będziecie żałowali za 

wszystko, co uczyniliście najmłodszym, i dziesięciokrotnie zapłacicie za swoje czyny. 

Wszyscy na ziemi, którzy osiągnęli dojrzałośd, stali się bardzo biedni i opuszczeni. Raz byliście bogaci, 

bogaci ponad słowa, bo wtedy znaliście Królestwo Niebieskie jako dziecko. Ale teraz jesteście już w 

pełni dorośli, wasze światło szybko gaśnie, gdy drogi świata pokrywają was, a sen wciąga was coraz 

głębiej w ciemnośd… Dlatego obudźcie się, wszyscy śpicie! Powstaocie z tego snu i obudźcie się! 

Przyjmijcie światło Mojego przyjścia i odzyskajcie swoje dziedzictwo i wródcie do Mnie! Słuchajcie, jak 

wołam! ... Och, jak szczęśliwi są ci, którzy wracają do Mnie, odzyskując to, co opuścili, szukając Tego, 

od którego odeszli. Bo raz zgubiliście się, ale teraz jesteście odznalezieni. 

Mówię wam jednak prawdę: żaden człowiek pełen męskich dróg nie może wejśd do Królestwa 

Niebieskiego. O wy, ludzie tak wielkiej postury, jak przejdziecie? Pośpieszcie się, zejdźcie nisko, 

abyście mogli wejśd! Nie czekajcie na czas, gdy wszyscy zostaną sprowadzeni nisko, bo ten czas 

nadszedł. 

Albowiem moje błogosławieostwa spoczywają na pokornych, a Moje Zbawienie jest z tymi, którzy 

chętnie klękają, kładą się i przyciskają twarze w kurzu przed swoim Bogiem. Będą wywyższeni. 



Jednak ci, którzy staną wyzywająco przed Panem, którzy trzymają się mocno swojego buntu, z 

pewnością zostaną poniżeni, zostaną sprowadzeni bardzo nisko ... I oni również uklękną, z twarzami w 

pyle... I w pył się obrócą, mówi Pan. 


