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Spotkanie modlitewne - 1 grudzień 2015  TAK. WKRÓTCE PRZYJDĘ (JEZUS)    W
pierwszym tygodniu adwentu wołamy "Przyjdź Panie Jezu", "przyjdź, czekamy". Wołamy jako
Kościół -Oblubienica, na naszym modlitewnym spotkaniu.  Woła wiele grup modlitewnych i
chrześcijan na całym świecie. Łączymy się z nimi w tym wołaniu.  A tam, gdzie Jezusa wołają-
ON przychodzi. Bo nasza modlitwa dociera do tronu Boga.                            
 
Jezus przychodzi pod postacią Eucharystii, w Słowie, osobiście na nasze wołanie... ale
przyjdzie również w widoczny dla każdego sposób, na końcu czasów. A wtedy wszyscy Go
zobaczymy. I coraz wiecej  i częściej chrześcijanie wołają i proszą o to ostatnie przyjście.
 
Wołają i uwielbiają Pana, jak ci 
słudzy  stojący w dziedzińcach domu Boga, na końcu czasów
. Uwielbiają,
bo Bóg wybrał ich dla siebie na swoją wyłączną  własność
. Spiewają Mu i opowiadają o Jego cudach, które On uczynił w ich życiu. Pragną Jego
obecności i radują się Jego przyjściem. Są jak Oblubienice przywołujące Oblubieńca. W
odpowiedzi im Jezus mówi: 
"Tak. Wkrótce przyjdę". 
Amen. Przyjdź Panie Jezu [Ap.26.20].
 
 
 
1.
Poznanie: 
kiedy wołamy Pan przychodzi.
 
2
. Poznanie: 
nasza modlitwa dociera do tronu Ojca.
 
 
3
. 
Chwalcie Pana, chwalcie Jego słudzy, którzy stoicie w domu Pana na końcu czasów, w
dziedzińcach domu naszego Boga.
 
Gdyż Pan wybrał Jakuba dla siebie, na swoją wyłączną własność.
 
Domu Izraela błogosławcie Pana, domu Aarona błogosławcie Pana,
 
Domu Lewiego błogosławcie Pana, błogosławcie Panan wy czciciele Pana...
. (Ps.135)
 
 
4
.
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Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów.
 
Spiewajcie i grajcie Mu psalmy, opowiadajcie wszystkie Jego cuda.
 
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech raduje się serce szukających Boga, 
 
szukajcie woli Pana i Jego mocy, zawsze pragnijcie Jego obecnosci....
(Ps. 105.1-6)
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