Słowo Boże - maj 2014

Spotkanie modlitewne 20.05.2014 BÓG JEST BOGIEM ŻYWYM, KTÓRY ŻYJE POŚRÓD
NAS
Dziś Bóg przypomina nam, że jest posród nas i czeka na każdego: "przyszedłem i Jestem i
czekałem na każdego i
ot
o daję siebie."
Przychodzi i obdarowuje nas swoją Miłością. A my biorąc, dzięki Niej prawdziwie żyjemy "
tylko we Mnie żyć będziecie".
Błogosławiony bądź Panie za Twoją Bliską Obecność i za wszystkie cuda Twojej Miłości, które
objawiają się w naszym życiu.
1. Przyszedłem i Jestem, i czekałem na spotkanie z każdym, i oto daję siebie.
Przyszedłem was obdarować na nowo swoją Miłością. I rozdaję się wam.

2.

3. Jestem Bogiem żywym, który żyje pośród was. I tylko we Mnie żyć będziecie.
Mój dotyk spoczął na każdym sercu tu obecnym. Kocham was dzieci moje.
Spotkanie modlitewne ? 13.05.2014
TYLKOW BOGU ZNAJDZIEMY UKOJENIE i NASYCENIE
Wędrując za Jezusem - jak owce za swoim pasterzem - doświadczamy zbawczej opieki. I nie
musimy się lękać, w trudnych okolicznościach życia. ON opatruje nasze rany, bierze na swoje
ręce i niesie na ramionach. W Nim odnajdujemy nadzieję, pokój, siłę dla duszy i ciała. W
niczym ani w nikim tego nie odnajdziemy. Tylko Jego bliskość i miłość karmi nas do syta.
Bóg jednak chce, abyśmy na Niego ?patrzeli?, poznawali Go, słuchali Jego Słów, (jak owce
swojego pasterza), bo tylko wtedy znajdziemy ?zielone pastwiska? i ?ożywcze wody? dla
naszych dusz i ciał- pokarm, który nas nasyci.
1) Nie trwóżcie się dzieci moje tym co dzieje się wokół was, ale całą ufność złóżcie we Mnie.
Proście o dar ufności.
2) Każdego z was trzymam na swoich rękach (jak pasterz obolałą owieczkę).
3) Psalm 62

Tylko w Bogu znajdę ukojenie?
On jest moją skałą i zbawieniem.
On moją twierdzą i nie spotka mnie nic złego!
W Bogu moje zbawienie i chwała;
twierdza warowna i schronienie w Bogu!
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