PRO POSLEDNÍ GENERACI - JEN LÁSKA
Jsi moje bojovnice. Budeš bojovat různé boje, ale nezapomeň, že nejdůležitější je mít vztah ke
Mně! Pěstuj ten vztah stále.
Nepromarni čas zbytečnými boji a třeba i důležitými věcmi. Nenech se odvést. Tvé místo je na Mém
klíně, ne po Mé pravici, ale na Mém klíně! Je to málo sedět na trůnu po Mé pravici, to nestačí. To
místo, které Ježíš vybojoval je na Mém klíně. Ten, kdo sedí
na Mém klíně, slyší tlukot Mého srdce. Neslyší ho ten, kdo sedí vedle Mne, ale ten, kdo sedí na Mém
klíně, ten slyší MÉ SRDCE !
To je ta úroveň, na kterou má církev dorůst.
Lidé byli nejdřív pod zákonem a báli se Mě. Až na jednotlivce neměli se Mnou vztah. Pak byla
roztržena opona a lidé mohli vstoupit před Moji tvář. Trvalo to ale stovky let, než se přiblížili k Mému
trůnu. Mnozí vstoupili, ale místo, aby šli ke Mně, se ve strachu plazili přede Mnou. Další generace
postupně vstávaly, ale byly ode Mne ještě vzdálené a jen pomalu se přibližovaly k trůnu. Pak se lidé
osmělili přijít k trůnu přímo před Otce. Pak Mě někteří začali před trůnem uctívat.
Teď už církev vidí, že může sedět po pravici. Ale Moje vůle je, že mohou sedět na Mém klíně,
Tátovi na klíně. Takové
obecenství chci, to je ta plnost! Proto to trvalo tak dlouho, pro tvrdost srdcí, že nechápali Moji lásku.
Teď už se to šíří církví, že
lze mít ten intimní vztah s Otcem!!! Ještě je čas naučit se sedět na Mém klíně. Je čas na modlitbě
dostat instrukce a pak je
praktikovat pod pomazáním Mého Ducha. Tak to dělá ten, kdo sedí na Mém klíně. To je ta úroveň,
která je schopna způsobit nebe na zemi. Ti, kdo seděli vedle Mě, se snadno v pýše ode mne oddělili!
To je to nejdůležitější! Kdo je se Mnou,ten bude tak nasáknutý Mnou, že to na něm bude vidět. Ten
bude jako Ježíš ze soucitu zasahovat lidská srdce!!! Jen tomu, kdo bude mít Moji lásku, tomu budu
moci říkat ty intimní věci o druhém člověku. Jen ten, kdo miluje, neublíží druhým, ani sobě.
K sezení na Mém trůnu byla potřeba velká víra, ale k sezení na Mém klíně je třeba VELKÁ
LÁSKA. Ještě nebyly dány všechny dary. Ještě je jiná dimenze lásky! Dar lásky,to láska může!!! Jsou
rezervovány speciální dary pro poslední dobu, které obdrží jen ti, kteří budou chodit v plnosti Mé
lásky! Bylo vyučování, co může víra, ale teď budu vyučovat,co může láska. To, k čemu spějete, jsou
dary lásky. To je to, co způsobí nadpřirozené probuzení!
Lidé mají spousty věcí, ale nemají lásku. To je to, co zasáhne poslední generaci. Není to utrpení,
co způsobí lásku. Já jsem
láska a Já způsobím lásku. Ještě víc než víra může láska. Láska způsobí, že člověk projde čímkoliv a
bude šťastný, jako by šel
nebem. To je to, co způsobí přelom věků.Zázraky i víra se dá padělat, ale láska se padělat nedá!
Opravdová láska je nenapodobitelná. Drzost se může postavit vedle víry a vydávat se za víru, ale
nemůže se postavit vedle lásky! Kdo se Mě stále dotýká, je v proudu lásky, je v Mém bezpečí a to je
ta největší ochrana. Nedá se to slovy vypovědět, ale modlete se a hledejte Mě!!!
Já po vás neustále vášnivě toužím! Chci, aby Mě takto hledaly a našly celé národy tímto intimním
způsobem. Chci, aby lidé
skutečně poznali jak jsem dobrý! Vždy byli jednotlivci, kteří Mě takto poznali, ale teď chci, aby to
poznala celá církev, celá zem.
To, co už jste vy poznali, to je velká milost kam jste dospěli. Já nepotřebuji, aby se Mě lidé báli. Já
toužím po tom, abyste byli
se Mnou a prožívali Mou lásku. Nikdy toho nebudu přesycen, být s vámi a toužím, aby vy jste stejně
tak toužili po Mě. To je ta jediná cesta. Láska způsobí charakter a svatost. Já jsem Bůh vášnivě
milující, Já chci, abyste byli jako Já. Já nepotřebuji dokonalost. Dokonce i když neuděláš něco dobře,
ale uděláš to s láskou., tak to lidé přijmou. Nestačí, když lidé vyrostou v pěti služebnostech. Když
nedorostou do této dimenze lásky, tak to způsobí zase rozbroje. Nikdy to není v poznání, ale v lásce.
Kdo má lásku, ten udělá cokoliv. Není to výkon, je to vztah! Není to ani tajemství, je to jednoduché
mít se Mnou vztah..

To je ta hloubka! Láska podpírá, láska uchvacuje, láska přemáhá, láska strhává, láska zaplavuje
národy!!!
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