
Rozeznanie grupy na rok 2012

Bóg mówi:

1.    Mądrość i  światło,  płyną z Boga
a.    Daniel korzysta z mądrości Boga 
Ks. Daniela 5.14-16 
?usłyszałem o tobie, że masz ducha bogów i że masz światło, rozsądek i nadzwyczajna
mądrość (dotyczy Daniela) odczytaj napis i powiedz, co oznacza, a będziesz w moim królestwie
jako trzeci?.?
- ?Ja Jestem odwiecznym Słowem i  we Mnie znajdziecie wszystkie odpowiedzi?
- ?Ja Jestem samym Słowem, chcę, by to Słowo tętniło w was; Ono będzie odtrutką  na ten
świat 
-  ?Na początku było słowo??.? J.1-5

  

b.    Bóg jest światłością świata:
?Ja Jestem Światłością świata i przychodzę, aby dać wam wytchnienie w waszych problemach i
cierpieniach; bierzcie z tego światła?
- Pan nie chce byśmy żyli w ciemnościach tego świata, chce nas zabrać do swego Serca i
oddzielić od tego świata, bo jesteśmy Jego,  a nie ludźmi tego świata

2.    Wezwanie do nawrócenia

a.    Jednoznacznie trwać przy Bogu, jak Eliasz
Ks. Królewska 18.21
?Eliasz  stanął przed całym ludem i zawołał: jak długo będziecie się chwiać na obie strony??

b.    Niepowodzenia są wezwaniem do nawrócenia
Ag. 2-17-19 

c.    Bóg mówi:
- ?Ja Jestem Prawdą? ? należymy do Boga, dlatego trzeba zawsze kierować się prawdą i być
radykalnym  w prawdzie
- ?nie troszczcie się zbytnio?. troszczcie się najpierw o królestwo Boże, a wszystko będzie 
wam przydane?
- ?chciwość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła?
-  ?mamy duże możliwości a wydajemy słabe owoce"
-  zachęta do walki duchowej, należy oblec pełna zbroję Bożą- Ef.6.10-20

d.    Wizje:
-  tratwa z wikliny płynie po oceanie w stronę słońca
- drzwi  w kształcie dziurki od klucza mocno złocone, za nimi ocean ognia
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3.    Bliskość z Bogiem oznacza nowe istnienie i działanie człowieka

a.    Bóg mówi o miłości:
- ?moja Miłość jest nieskończona, Ja JESTEM  MIŁOSCIĄ? 
- ?gdy mamy Jego miłość, nasza miłość jest jak drogocenne perły w świecie?
- ?Pan jest bliski nam i daje nam siebie w Chlebie,  Jego moc jest w nas przez Eucharystię? 
- ?czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu, lecz gdyby ona zapomniała  JA NIE
ZAPOMNĘ O TOBIE?.? ? ?Hymn o Bożej miłości?- Iz.49.13-16

b.       Jesteśmy świątynią Boga i dziećmi Boga
- wizja wody wypływającej ze świątyni, Pan mówi: ?wy jesteście moją świątynią, moimi dziećmi i
dziedzicami?
- ?Nie przyjęliście ducha niewoli, aby trwać w lęku, ale przyjęliście Ducha, który czyni was
dziećmi. Ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi?.? Rz. 8.15-17  

c.     Kroczenie z Bogiem jest związane z krzyżem i zwycięstwem
- wizja: Krzyż z paschałem ? ?niech Krzyż będzie waszą paschą (pascha to przejście z niewoli
do wolności), oddawajcie mi cierpienie i przyjmijcie przebaczenie?
- ?kto chce pójść za Mną niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i
niech Mnie  naśladuje. Kto straci życie z mego powodu, ten je ocali? łk.9.23-26

4.    Misja ludu Bożego  i błogosławieństwo

a.    Bóg błogosławi:
- Flp.4.4- ?Radujcie się we Mnie i ogłaszajcie moje zwycięstwo?
-Ps. 21  ?Wyszedłeś nam naprzeciw z błogosławieństwem swej dobroci??
- wizja: błękit nieba i śpiewające skowronki ? Bóg karmi pięknem

b.    Bóg posyła  i zapewnia o swojej wierności- Iz49.1-9, 13-16
- ?Ty jesteś moim sługa Izraelu, przez ciebie objawię moją chwałę?
lecz sługa widzi nieskuteczność swojego wysiłku, doświadcza ubóstwa i marginalizacji, ale Bóg
go ponownie wzywa do misji  i mówi:
?to zbyt mało, że jesteś moim sługą, ustanawiam cię światłością narodów, aby moje zbawienie
dotarło aż po krańce ziemi, abyś powiedział uwięzionym ?wychodźcie?, a pogrążonym w
ciemnościach ?wyjdźcie na światło??

c.    Bóg jest mocniejszy od wszystkich  potęg świata
 -  ostatecznie Bóg będzie triumfował, rozprawi się ze wszystkimi mocarzami, a ci, którzy MU
UFAJĄ nie zawiodą się - Iz.49.22-26
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