Proroctwa 1 sierpnia 2017 r.
1. Wylewam na was ocean mojej Miłości, wszystko co w sercu Moim jest, jest dla was. Ja
jestem Wasz a wy jesteście moi. Kocham was i Moją Miłość wylewam na was. Pragnę
abyście niosły moją miłość, aby ten ocean mojej miłości, którą napełniam wasze serca
rozpływał się na serca innych ludzi, aby każdy był zatopiony w mojej miłości. Wielu nie zna
mnie, wielu odeszło ode mnie. Moje serce przepełnione jest miłością , moje serce rozrywa ból
Miłości, bo nie mogę pomieścić tego oceanu Miłości w moim sercu, pragnę wylać na
wszelkie stworzenie, pragnę aby każdy człowiek doświadczył Mojej Miłości, pragnę tego.
Pragnę tak, że to pragnienie doprowadziło mnie, aż na krzyż, to z Miłości umarłem za
każdego z was, bo miłość zaprowadziła mnie na cierpienie, bo to miłość kazała mi poddać się
biczowaniu, to z Miłości do was moje dzieci strumienie, zdrój mojej Miłości jest w waszych
sercach. Przyjmijcie te moje dary, bo nie ma większego daru jak Miłość, bo wszystkie
proroctwa wszystkie dary, charyzmaty mogą zaniknąć ale jeśli napełnię was Moją Miłością
a wy go przyjmiecie, to ten dar zostanie w sercach waszych lecz nie zatrzymujcie go dla
siebie , bo to jest dar dla innych, abyście niosły Miłość Miłosierną, abyście niosły tę Miłość
każdemu stworzeniu. Ja będę was prowadził moje dzieci, będę was uczył lecz musicie mieć
uszy duchowe otwarte na Moje Słowo, musicie mieć oczy duchowe otwarte wpatrując się we
Mnie, bo Ja nieustannie jestem z wami. Ufajcie mi dzieci moje, przyjmijcie wielki dar
Miłości, ten największy z darów.
2. Otwierajcie swoje serca na Moją Miłość.
3. Miłość to wyrzeczenie, Miłość to czasami cierpienie, Miłość to branie krzyża na ramiona
i pójście za Mną, Miłość to spojrzenie na drugiego człowieka z miłością. Pragnę, abyście
ujrzeli Moje oblicze w każdym cierpiącym człowieku. Miłość poprowadzi was tam gdzie
będę pragnął abyście szły.
4. Apokalipsa św, Jana 7,9-11
5. List do Efezjan 4,29
6. List św. Jakuba 1,19
7. Przed każdą rozmową mów: „pomóż mi Duchu Święty”. Mój Duch przejmie kontrolę nad
twoją mową. Gdy słuchasz Mnie, budujesz dom na skale, gdzie nie zaszkodzą ci żadne
życiowe burze.

