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Spotkanie modlitewne - 24.06.2014
BÓG ZA TRWANIE PRZY NIM I WIERNOŚĆ, ZSYŁA DESZCZ ŁASK
Dziś dziękowaliśmy
Panu Bogu za 25 lat istnienia grupy modlitewnej Genezaret.
Dziękowaliśmy za ten deszcz łask, który Bóg zsyłał na nas w ciągu tego czasu
. Każdy z nas miał za co dziękować... za łaskę poznawania Jezusa, za trwanie w Nim, za Jego
Miłość, za Słowo, które nam dawał;
za to, że nas wspierał, gdy "chodziliśmy ciemną doliną";
że Jego Miłość i Obecność często syciła nasze "głody";
że doświadczaliśmy uzdrowienia duszy i ciała;
że dodawał nam sił, gdy po ludzku nie potrafiliśmy dalej iść...;
że każdemu obiecuje dalsze prowadzenie.

1
. Błogosławię was dzieci moje moją mocą. Moja moc spoczęła na każdym. I raduje się Serce
Moje, że jesteście mi wierni.
2
. Ogrom łask spływa na was, bo was umiłowałem. Miłe mi jest wasze trwanie.
3.
Jesteście zanurzeni w Moim Sercu. Dotykam i przenikam każdego.
4.
Wybrałem was, abyście szli i owoc przynieśli.
5
. Trwajcie we Mnie a Ja będę trwał w was.
6
. Ja sam was prowadzę (wiodę), nie lękajcie się.
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ŚWIADCZĄCY O BOGU SĄ JAK DOJRZAŁE KŁOSY ZBÓŻ, Z KTÓRYCH BĘDZIE CHLEB
DLA INNYCH
Dziś prosiliśmy Boga o Ducha Św. dla ludzi poranionych, grzesznych, zamkniętych na Boga.
Chociaż Duch Boży przenika wszystko, całą materię wszechświata, chociaż obficie się wylewa,
nie wejdzie do zamkniętego serca. A Bóg chce obdarowywać, pragnie, aby te "suche kości"
ożyły, pokryły się ciałem z Ducha św. Dlatego posyła ludzi ewangelizatorów, nauczycieli,
proroków, którzy słyszą "szept Boga". Oni są Jego pomocą. Nasza Grupa modlitewna
Genezaret obchodzi jubileusz 25 lecia. Wielu uczestników - obecnych i byłych- dzisiaj posługuje
w różnych wspólnotach, prowadzą dzieła Boże. Są jak dojrzałe kłosy zbóż, z których będzie
chleb dla innych.
1. Przychodzę, usłyszcie mój szept.
2. Bożą pomoca jesteście. W was zostawiam mojego Ducha, abyście Go przekazywali innym.
3. Wizja: łany dojrzałych zbóż, z których będzie chleb. Poznanie: jesteśmy tym zbożem (w
kontekście 25 lat grupy modlitewnej), uczestnicy grupy modlitewnej - obecni i byli- w których
płyną strunienie wody żywej, świadczący o Bogu, ewngelizujący wśród różnych grup ludzi.
4. Poznanie: Bóg wylewa Ducha Św. obficie, ale wiele serc jest zamkniętych. Kto przychodzi
do Mnie tego obdarowuję -powiedzcie im to.
5. Jesteście moimi dziećmi i nie bójcie się niczego. Przez was spełni się moja obietnica dla
świata.

2/2

