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Słowo Boże ze spotkania - 17.09.2013
BÓG CHCE, ABYŚMY NIEŚLI JEGO ŚWIATŁO

Jezus pragnie nas posyłać, abyśmy nieśli Jego światło, świecili Jego światłem i w ten sposób
przynosili owoc. Ponieważ jesteśmy słabi powinniśmy korzystać z Jego mocy, z Jego świętości.
 Dlatego namaszcza nas na drogę.

1. W czasie uwielbienia:

  

   Tańczcie  i radujcie  się, miłe mi jest wasze uwielbienie.

2. Przychodzę, aby dać wam odwagę do niesienia mojego światła.

3. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Pragnę, byście szli i owoc przynieśli.

4. Bierzcie z mojej mocy, bo sami z siebie nic uczynić nie możecie.

5. Poznanie: Pan namaszcza każdego swoją obfitością. Mamy nieść światło i życie tam, gdzie
jesteśmy, tam, gdzie żyjemy.

Słowo Boże ze spotkania - 3.09.2013
BÓG JEST TYM, KTÓRY NAS KARMI DUCHOWYM MOSZCZEM, OLIWĄ I FIGAMI

Dziś Jezus przychodzi, aby nas nasycić swoją Obecnością, radością. Spogląda na nas 
wzrokiem miłości, tak jak spoglądał na ludzi 2000 lat temu. Pragniemy sycić się tym 
spotkaniem z Nim, karmić się Jego spojrzeniem.  W Słowie proroka Joela obiecuje dać nam
pokarm duchowy:  Oto daję wam moszcz i oliwę, byście się nimi nasycili...  
Karmiąc swój lud mówi, że nie ma się lękać, bo On wypędza jego wrogów.
Dlatego z radością chcemy chwalić Boga, który czyni nam wielkie rzeczy - może nasze dusze
nakarmić do syta. Jesteśmy jego ludem i ma o nas staranie. 
Jezus pragnie spotykać się z każdym, również na modlitwie indywidualnej, każdego dnia. Chce
nas wtedy karmić duchowym moszczem, oliwą i figami.

1. Poznanie: Jezus przychodzi i chce każdego nasycić swoją Obecnością i Miłością. Mamy
tylko tego pragnąć.

2. Poznanie: Jezus jest tutaj i pragnie się z każdym spotkać.

3. Jakże miałbym nie przybyć. Jesteście moimi dziećmi. Przychodzę karmić was moszczem i
oliwą (symbolika pokarmu duchowego).

 1 / 2



Słowo Boże ze spotkań - wrzesień 2013

4. Ks. Joela 2.1 
Oto daję wam moszcz i oliwę, byście się nimi nasycili, 
i już nie pozwolę, by narody z was szydziły.
 Oddalę od was najeźdźcę z północy, 
wypędzę go do ziemi jałowej i spustoszonej...

Nie bój się ziemio! Raduj się i wesel, bo Pan uczynił wielkie rzeczy! 
Nie bójcie się... bo już zieleni się pastwisko na stepie, 
drzewa rodzą już owoce, 
a drzewa figowe i krzew winny owocują obficie.

Weselcie się synowie Syjonu, radujcie się Panem, 
waszym Bogiem, bo dał wam zbawienny deszcz: 
deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie...

Klepiska napełnią się zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą....
 Wtedy będziecie mogli najeść się do syta, i chwalić będziecie imię Pana, 
waszego Boga, który uczynił wam wielkie rzeczy....

I poznacie, że Ja jestem pośród was, że Ja, Pan, 
jestem waszym Bogiem i nie ma innego.

5. Zaczerpnijcie z mojego Serca. To jest skarbnica wszelkich łask.

6. Jesteście moim ludem i mam o was pieczę.

7. Kocham was. Cieszę się z waszej obecności że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Czekałem tu na was. Wiele łask spłynęło dziś na was.

8. Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności.

9. Poznanie: Bóg pragnie spotykać się z każdym, w indywidualnej relacji - na modlitwie
każdego dnia. Chce nas wtedy karmić duchowym moszczem, oliwą i figami.
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