Noční modlitební bdění 28 - 29. 9. 2018.

Svátek sv. Václava

Četba z Modré knihy – 11. 10. 1989

SLOVO Z VNUKNUTÍ při modlitbách za náš národ
Všichni, kteří jste zde, máte ve svém srdci nějaké trápení. Je to něco, co vám bere radost. Jste neschopní
žít v jistotě, že to, co vás trápí, bude mít šťastný konec. Ale co vám v tom brání? Co vám brání důvěřovat,
že Já Bůh, který jsem nade vším a mám moc zasáhnout do každé situace, se vás nezastanu a nepomohu?
Proč jste ve svých srdcích utrápení a ustrašení, malátní a bez naděje?
Děti, jsem připraven dát každému z vás všechno to, co potřebujete, aby se vaše srdce zbavila starostí,
trápení, bolestí a jenom se radovala a radovala ve vděčnosti a v jistotě, že na každou bolest mám nějaký
lék.
Děti, vaše země je Mi tolik drahá. Vy zde prosíte a chvílemi se snažíte vyhlašovat Mé vítězství ve Vašem
národě. Ne pro vaše prosby, ale pro vaši víru a pro vaše provolávání Mého vítězství chci konat zázraky.
Nejen ve vašich rodinách, nejen tam kde dohlédnete, ale třeba i na opačném konci zeměkoule.
Pro víru svého lidu Já konám. Proto ke mně nepřicházejte jako ti, kteří jsou zoufalí, malátní, ustrašení a
nevěřící. Prosíte, ale už dopředu si myslíte, že to stejně nebude splněno. Ale takhle nevypadá víra!
„Víra“ – toto slovo obsahuje onu nádhernou sílu vašich srdcí přiklonit na svou stranu nebe.
Předkládejte Mi své potřeby s vírou, že se tak stane. A Já tak učiním! Není potřeba, abyste dlouho - až do
zemdlení pronášeli své prosby. Ale modlitba pronesená s vírou a jistotou, že Já vykonám to, co Mi s vírou
předkládáte - takováto modlitba je v Mých očích drahá, vzácná a volá po splnění. Říkáte, že důvěřujete
Mě - svému Všemohoucímu Bohu, ale přitom důvěřujete sami sobě.
Jsem zde před vámi jako Bůh, který touží rozdávat. Proto Mi novým způsobem - s opravdovou vírou předkládejte to, co vám brání opravdu se radovat. Začněte u sebe, pokračujte přes vaše nejbližší, přes
váš národ, přes celý svět a přesahujte až do věčnosti.
Postavte se přede Mnou do postoje víry! VÍRA V TOHO, KTERÝ MŮŽE VŠECHNO - to je vaše další zbraň
pro boj proti zlu.
Jak je možné, že ti, kteří jsou spolčeni se zlem, mají opravdu silnou víru, že svůj boj vyhrají? Jak je možné,
že děti živého Boha tuto víru nemají a jsou malátní a ustrašení?
Pojďte do boje s novou jistotou: „ Bůh nás slyší a Bůh nás vyslyší!!! Pojďte a netrapte se tím, co bylo až
dosud ve vašem srdci bolestného z vašich rodin či z vaší země. Naplňuji vás silou víry. Pojďte v této víře
bojovat. Amen.

PÍSMO SVATÉ – SÍRACHOVEC 32,14
Kdo se bojí Hospodina, přijímá Jeho kázeň, Kdo Ho na úsvitě hledají, dojdou Jeho zalíbení.

