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ПРОРОЧЕ СЛОВО ДЛЯ УКРАЇНИ І БОЖОГО ІОСИФА
Україна, Господь готує тебе, як Свого Іосифа. Україна, ти мій першопроходець, який стає
живим одкровення про Мене, як Отцяю.
Друже, Господь готує тебе, як Свого Іосифа. Бог готував тебе уже довго. Ти створений Богом,
той, кого Він підготував, щоб відправити до людей коли вони ще не знають, що мають
потребу в Господі.
Моє слово випробувало вас. Пс 104:18-22: "Закували в кайдани його ноги; залізо спізнала
душа його, Аж доки звершилося слово Його: слово Господнє випробувало його. … Послав
цар, і визволив його, володар народів, і дарував йому волю. Настановив його господарем
над домом своїм і управителем над всіма володіннями своїми, Щоб він напучував
вельможних його за своєю волею, і старшин його навчав мудрости."
Ви пережили найгіркіший смак війн останніх часів. Ви зможете допомагати іншим
переживати їх війни і труднощі останніх часів. Як мій Іосиф, я буду співпрацювати з вами,
щоб підготувати людям шлях до спасіння від глобальних режимів і майбутнього правління
Антихриста.
Ви покажете людям як стояти міцно в Синові Моєму, Ісусі Христі. Ви будете прикладом
міцності і непохитності у вірі і любові. Ви навчите людей, як любити Мене ще більше під час
кризи.
Бог каже: “Ви Мої першопрохідці”. Я створив вас являти Мене як Того, Що Дає Життя. Я
відправлю вас у ситуації, які потребують Моїх рішень. Ви будете входити в ці ситуації
заздалегідь, щоб співпрацювати зі Мною і проявляти Моє життя.
Я відправлю вас заздалегідь, щоб дати життя. Щоб врятувати життя. Щоб зберегти життя.
Ви будете Моїм інструментом надії і життя для покоління і наступних поколінь. Бут 45:5,7:
"Але тепер не сумуйте, і не шкодуйте за тим, що ви продали мене сюди, тому що Бог
послав мене перед вами для збереження вашого життя. … Бог послав мене перед вами,
щоб залишити вас на землі і зберегти ваше життя значним захистом."
Ви моя армія першопрохідців. Ви будете приносити славу Мою куди би ви не пішли. Ви
здатні об’єднуватись зі славою Моєю, тому що вирішили відділитися від культури
сучасності і жити радикальним життям. Іван 3:30: "Йому належить зростати, а мені
маліти."
Друже, ТИ Божий інструмент трансформації і перетворення для міст, областей, народів там, де ти зараз чи там, де ти будеш. Ваша культура змінюється, тому що Господь робить
вас тими, зто буде змінювати культуру для Нього.
Бог піднімає вас на новий рівень боротьби і заступництва за людей, яких ви ще не знаєте.
Ми згодні з Тобою, Господь! Твій Іосиф-Україна впливатиме на народи Європи через
спасіння і любов Божу. Через Світло і Істину. Твій Іосиф-Україна годуватиме під час
голоду, голоду за пізнанням Господа.
(Шерон Ґонзалес, Березень 2022)

