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Słowo Boże ze spotkania - 25 marzec 2014, Święto Zwiastowania Jezusa i Dzień Świętości
Życia
KAŻDY Z NAS POCZĄŁ SIĘ W ŁONIE BOGA I JEST OWOCEM MIŁOŚCI I PRAGNIENIA
BOGA

Dziś dziękowaliśmy Bogu Ojcu za nasze życie w ciele i za życie naszej duszy, które to mają
początek w Nim Samym.

Bóg w dzisiejszym Słowie mówi, że zrodził każdego z głębokości Wnętrzności swoich, czyli
każdy z nas począł się w Łonie Boga. Łono oznacza skryte miejsce w którym rozwija się
owoc miłości. Każdy z nas jest więc owocem Miłości i pragnienia samego Boga.
Dlatego też ON  chce, abyśmy poznawali Jego Miłość i doświadczali jej.

Aby to zamierzenie Boga mogłoby być zrealizowane posyła nam swego Syna Jezusa
Chrystusa. Poznając Jezusa poznajemy Dobroć  i  Miłość Boga Ojca. Dusza nasza doświadcza
wtedy prawdziwego życia: bliskiej Obecności Boga, radości z przebaczenia, pokoju w
cierpieniu, wsparcia w trudzie, otwartości na wolę Bożą...  I wtedy wiemy, że stworzył nas z
Miłości i dla Miłości.   Tego wieczoru, w krótkiej modlitwie na nowo oddaliśmy swoje życie,
naszą przyszłość, Bogu - który nas zrodził z głębokości swoich Wnętrzności -  abyśmy mogli
tam (do Jego Wnętrzności) kiedyś powrócić, tak jak ON tego pragnie.

1) Jesteście moimi dziećmi. Zrodziłem was z głębokości Wnętrzności Moich.

2) Ps. 139 Boża Opatrzność
Przenikasz i znasz mnie Panie!
Wiesz kiedy  kładę się i wstaję, czytasz z daleka w moich myślach.
Czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem i wiesz o wszystkich drogach moich.
Ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę.
Przedziwna jest Twoja wiedza o mnie; przerasta mnie, nie mogę jej pojąć.
.... z Tobą nawet noc nie bedzie mi mrokiem, noc jak dzień zajasnieje, 
a ciemnośc będzie jak światło!
Ty ukształtowałeś moje sumienie, przygarnąłeś mnie już w łonie matki!
Będę Cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów, 
przedziwne są Twe dzieła i dobrze je poznałem.

3) Obraz: serce, które przenika piorun. Tym piorunem są nasze nadmierne troski, które ranią 
Serce Boga.   "Oddajcie mi swoje troski".

4) Dzieci moje. Stworzyłem was z Mojej Miłości i dla Miłości.    

Słowo Boże ze spotkanie - 18 marzec 2014  MODLITWA UWIELBIENIA PRZENOSI PRZED
TRON BOGA I ZANURZA W JEGO SERCU

    Pan dziś najpierw wyprowadził nas na pustynię ciszy, abyśmy Go lepiej "widzieli i słyszeli" i
abyśmy Go z mocą uwielbili. 
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  A uwielbienie, modlitwa w językach, przenosiła nas przed tron Boga i zanurzała w Jego Sercu.
 
Poznaliśmy, że Serce Boga jest jak wulkan, z którego wylewa  się żar miłości. On chce, aby ten
żar w nas zapłonął. Jego Serce jest również jak wulkan pokoju. I w tym pokoju my również
możemy uczestniczyć.

  Żar miłości Boga i zanurzenie w Jego pokoju jest nam potrzebne szczególnie, gdy
przeżywamy trudne chwile, gdy cierpimy, lękamy się...  Wtedy Modlitwa uwielbienia pomoże
nam przenieść się do Serca Boga.         1) Światło: Pan chce nas wyprowadzić na pustynię,
aby mówić do naszych serc.     2) Podczas
uwielbienia: Kied
y uwielbiacie sercem, to wasze serca są zanurzone w Moim Sercu. Jesteśmy jedno
.
 
 
3)
Wizja serca - wulkanu, z którego wylewa  się żar na nas.
 
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże pragnę, aby już zapłonął.
 
 
4)
Moje Serce jest wulkanem miłości. Jesteście zanurzenie w miłości.
 
 
Moje Serce jest wulkanem pokoju. Jesteście zanurzenie wpokoju.
 
 
5)
W każdym czasie, a szczególnie w trudach, uciekajcie się do Mego Serca.
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