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Proroctwo wygłoszone do zboru w Krotoszynie w 1985r  
przez br. Mirosława  Milewskiego 
 
Ludu mój , ale potrzebuję aby wasze życie było w dalszym 
ciągu bardziej poddane działaniu mojego Ducha. Abyście mogli 
na co dzień zło zwyciężać dobrem, abyście mogli w Moim 
Imieniu zwyciężać własne ciała i jego pożądliwości. Abyście 
mogli zwyciężać na każdy dzień napór zła i pokus. Abyście 
mogli zwyciężać świat i otaczające was okoliczności złe. 
Abyście mogli w moim imieniu zwyciężać wszelką moc 
piekielną, albowiem dałem wam moc, albowiem pomazałem 
wielu z was, abyście w moim imieniu sprzeciwiali się wszelkiej 
mocy nieprzyjacielskiej, wprost w moim imieniu ją deptali, 
albowiem otrzymujecie Moją moc, otrzymujecie Moją moc, 
abyście mogli świecić pośród tego świata. Abyście mogli być 
listem pisanym dla tego świata, aby ludzie przyglądając się 
waszym postępowaniom mogli odczytywać dobrodziejstwa 
łaski, wielkiego miłosierdzia, które zostały na nich wylane w 
czasie błogosławionej łaski, w której żyją;  
Ludu mój utwierdzaj się w Słowie Moim, umacniaj się i 
ubogacaj, albowiem mam więcej dla was aniżeli rozdałem.  
Jestem dobrym i bogatym Panem – mówi Pan w Duchu 
Świętym, abym umacniał utwierdzał dzieci swoje, aby mogły 
lśnić blaskiem chwały Mojej. 
Ludu mój, szukaj obecności mnie w Mojej chwale, gdy będę 
przebywał w chwale, chwała Moja będzie was opromieniała i 
będziecie odbiciem Mojej chwały i będziecie Moją chwałą w 
rodzinach waszych, domach waszych i będą oczy wasze 
oglądały jak wasze matki i ojcowie będą się nawracali i 
będziecie świecić moją światłością, będziecie oglądali jak 
wasze rodzeństwo będzie się nawracało, będziecie oglądali jak 
wasi koledzy i koleżanki będą spotykali się z Moją mocą.  
Moja moc będzie łamała i kruszyła ich serca. Albowiem ja Pan, 
mam moc i z kamieni wzbudzić dzieci , które będą chwalić Mnie 
w Duchu i w prawdzie. Ale  pamiętajcie, gdy będzie ten wielki 
przypływ łaski mojej, wróg będzie się mocno sprzeciwiał. Wróg 
będzie się mocno złościł z tego powodu i będziecie napadani 
przez różne pokuszenia, będziecie napadani przez różne 
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przeciwności, ale pamiętajcie wtedy uzbrajajcie się w zupełną 
zbroję Moją, uzbrajajcie się, abyście mogli się przeciwstawić 
wszelkim napaściom zła. Pamiętajcie, że Jestem z wami 
według obietnicy, aż do skończenia świata – mówi Pan.  
Na każdy dzień Mam przygotowaną mannę z nieba, abyście 
mogli posilać waszego duchowego wewnętrznego człowieka. 
Na każdy dzień, mam dla was wodę żywą, świeżą, świeże 
pomazanie w Duchu Świętym, abyście mogli spożywać, pić, 
jeść ze stołu obfitości mojej. Albowiem darowałem dla was 
życie i to życie obfite, abyście w moim życiu mogli znaleźć 
odpoczniecie każdego dnia. 
Ludu mój, bądź narodem pracowitym w moim królestwie, 
dlatego, że zbliża się czas, kiedy ciemne chmury gniewu 
bożego i  bożych sądów nadciągają. Zbliża się czas, że już nikt 
nie będzie mógł pracować, ale dopóki czas łaski Mojej trwa 
dlatego wykorzystujcie ten czas, wykorzystujcie te chwile, 
abyście mogli odebrać ode mnie moc i przekazać tą moc tym, 
którzy na nią czekają na rozdrożach swojego życia. 
Ludu mój, potrzebuję abyście byli przekształceni na obraz i 
podobieństwo Jezusa Chrystusa, którego przyjęliście , któremu 
zaufaliście i który ma moc więcej uczynić aniżeli myślicie i 
spodziewacie się. 
Dałem wam wizję, abyście tą wizję nosili w sercach swoich, 
abyście nie spoglądali ani na lewo, ani na prawo, ale mogli 
patrzeć na wodza i dokończyciela wiary waszej Jezusa 
Chrystusa Tego, który zwyciężył i pokonał moc piekła. 
Abyście mogli spoglądać na niego i od niego czerpać siły, moc, 
aby On był wzorem waszego życia, postępowania, waszego 
mówienia, aby wasza mowa była solą, aby wasza mowa 
posiadała Moc Bożą.  
Darzcie siebie wzajemnie miłością tą, którą was umiłował Wasz 
Pan. Szanujcie się nawzajem, bądźcie gotowi oddawać życie 
dla braci swoich, a znoście z cierpliwością wszystkie przykrości 
i krzywdy, które wam wyrządzają, albowiem w ten sposób 
zaskarbiacie sobie skarb w niebie, którego nikt wam zabrać nie 
może. Korona jest odłożona dla tych, którzy dobry bój bojują na 
tej ziemi, którzy wiarę zachowają, którzy biegu dokonają w 
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zwycięski , triumfalny sposób w Jezusie Chrystusie ufają aż do 
końca.  
Czuwajcie, nie pozwólcie, aby ktokolwiek miał okraść was z 
dobrodziejstw i źródeł bożych, które Otworzyłem w waszych 
sercach. Albowiem ze źródeł tych możecie czerpać moc i siłę 
do zwycięskiego życia. 
Pamiętajcie , że obcymi źródłami nie możecie żyć, nie możecie 
polegać na obcych źródłach, obcych pokarmach. Zatroszczyłem 
się o to, abyście mogli czerpać każdy ze swojego źródła.  
Im będziecie bardziej ufać i zagłębiać się w tajemnicach mego 
królestwa, tym ujrzycie obfitość większą, obfitość źródeł mocy 
Mojej. Zobaczycie jak wielka jest korona chwały Mojej, jak 
wielkie jest bogactwo Chwały Mojej. Będziecie z radości pląsać 
podziwiając wiekuistość chwały Mojej do której przybytków was 
powołałem, abyście mogli po tej ziemi stąpać nogami waszymi, 
abyście mogli zaznawać tej wspaniałości i cieszyć się, dzielić 
się nią z braćmi  i siostrami waszymi, których powołałem, aby 
mieli dział w moim królestwie. Aby miało  wielu z was dział w 
Mojej oblubienicy po którą przyjdę, aby zabrać na wesele 
Baranka.  
Zbliża się już ten czas, bliski jest już ten czas. Dlatego 
wykorzystujcie ten czas łaski, abyście mogli jak najwięcej 
poddać się woli bożej, abyście mogli wolę bożą wprowadzić w 
życie, wykonać ją, a w ten sposób przysporzyć chwały swojemu 
Panu. Abyście mogli  ten sposób złożyć najlepszą ofiarę Panu, 
ofiarę żywą, świętą, przyjemną, rozumną służbę duchową 
waszą w moim kościele, do którego was powołałem.  
Dlatego ludu Mój przyjmij ćwiczenie, napominanie, a ćwicz się 
w łasce naprawiającej wasze życie, udoskonalającej wasze 
życie, abyście mogli wzrastać w łasce i poznaniu Swojego Pana 
z każdym dniem tęskniąc w oczekiwaniu przyjścia i razem z 
Duchem Świętym mówić : Tak przyjd ź Panie Jezu, tak woła 
Duch Święty i doł ączająca si ę oblubienica.  
 

                                                                        Amen 


