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Spotkanie modlitewne - 20.01.2015  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGA SPOCZYWA NA
KAŻDYM, KTO TRWA W NIM     Boża Miłość jest
trwała, nigdy się nie kończy. Choćby nam się wydawało, że "Bóg o mnie zapomniał", nie jest to
prawdą. Jeśli w Nim trwam, on właśnie mi błogosławi, umacnia do "walki", dodaje sił. On posyła
mi Słowo i jest obecny ma mojej drodze, wspierając mnie. On nigdy ode mnie nie odstąpi.
Błogosławieństwo Jego spoczywa na mnie każdego dnia, gdy idę w trudzie. 
 
 
1.
Błogosławione dzieci moje. Trwajcie we Mnie a Ja będę trwał w was. Moja Miłość nigdy nie
odstąpi od was. Jesteście błogosławione. 
 

 Spotkania modlitewne około Bożego Narodzenia 2014/2015
OBDAROWANI  J E Z U S E M

  

Narodzenie Jezusa jest powodem do naszej ogromnej radości.  Dzięki Niemu nosimy na
sobie ?szaty? zbawienia, przylega do nas "płaszcz" miłości Boga, jesteśmy jak Jego
oblubieńcy ozdobieni diademem
-złotą  przepaską na głowie (wysadzaną drogimi kamieniami, oznaką władzy książęcej), jak
Jego 
oblubienice przystrojone w klejnoty
.

  Boże Narodzenie tam w Betlejem 2000 lat temu i Boże Narodzenie teraz w nas, przystraja nas
w dary i łaski duchowe. To sam Jezus ubogaca nas (każdego człowieka na Ziemi jeśli tylko
człowiek chce Go przyjąć) niepojętym bogactwem duchowym. Wiele osób doświadczyło ?tych
płatków złota i srebra? w swoim życiu, gdy przyjęło Jezusa Jako Pana i Zbawiciela do swojego
życia.    

  A św. Paweł powiedział, że przez Boże Narodzenie spełniła się tajemnica ukryta od wieków w
Bogu ? tajemnica o niepojętym bogactwie Chrystusa
oraz, że ludzie przez Jego Narodzenie 
poznają wieloraką mądrość Boga ? odwieczny plan Miłości Ojca (który spełnił się w Jezusie
Chrystusie)
(Ef. 3.8-11)

  

 Dlatego radujmy się ? JESTEŚMY OBDAROWANI JEZUSEM.
I dlatego wołajmy za psalmistą: niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec naszego Pana Jezusa
Chrystusa. On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w
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Chrystusie  (Ef. 1.3-6)

  

1.  Dzięki PANU ogromnie się weselę, raduję się moim Bogiem, bo ubrał mnie w szaty
zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak pana młodego ozdobionego diademem,
jak pannę młodą w klejnoty .  (Iz.61.10)

  

2.  Wizja:
 Spadające na ziemię płatki złota, srebra, mieniące się blaskiem i kolorami. W tle szopka z
Małym Jezusem , Maryją i  św. Józefem.
Płatki złota i srebra to łaski, dary duchowe - niepojęte bogactwo Chrystusa, które jest nam dane
wraz z Jego narodzeniem ( i przeznaczone jest dla każdego człowieka).
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