
Słowo Boże- marzec 2016

  Spotkanie modlitewne - 29 marca 2016  DANA MU JEST WSZELKA WŁADZA NA NIEBIE I
NA ZIEMI!     Tak jak Jezus po zmartwychwstaniu,
umawia się z uczniami w Galilei i tam ich spotyka, tak nasze spotkania modlitewne są taką
Galileą - miejscem spotkań z Jezusem. Tam daje uczniom przesłanie, że dana Mu jest wszelka
władza na niebie i na ziemi oraz że zostanie z nimi do końca świata.
 
My w naszej Galilei odbieramy to samo przesłanie - Jezus ma wszelką władzę! I jest
również nami 
do końca świata! 
 
Bo Chrystus Zmartwychwstały jest Zwycięzcą. I niczym są knowania, ideologie, rządy, w
porównaniu z Jego władzą. I małe są nasze zmartwienia,  lęki, problemy osobiste, w obliczu
Jego zwycięstwa i władzy. 
On jest Panem Nieba i Ziemi i ostatecznie w Jego rękach jest władza i moc.
 
Dlatego mając takiego Pana, zapraszajmy Go do naszego życia, oddawajmy mu siebie samych,
nasz kraj, świat;
 
niech przenika nas swoja obecnością i światłem;
 
niech udziela nam ciągle na nowo nadziei, że Jest Panem na niebie i na ziemi i w jego ręku jest
wszelka władza;
 
niech udziela  nam swoich duchowych darów, abyśmy żyli Jego zwycięstwem i w Nim mieli
nadzieję na swoje zwycięstwa.
 
 
Słowo Boże:
 
1.
Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im nakazał. Gdy Go zobaczyli oddali Mu
hołd... a Jezus 
podszedł do nich i powiedział: 
Otrzymałem pełną władzę na niebie i na ziemi....
 
a oto Ja jestem z wami  przez wszystkie dni, aż do końca świata
(Mt. 28 16-20).
 
2. 
Światło: Każdy z nas został przeniknięty obecnością Bożą i światłem.
 
3.
Wizja: jaśniejący Chrystus, z Jego ran wypływa światło i przenika nas.
 
4.
Światło: każdy z nas jest cenny w oczach Bożych i Pan będzie mu udzielał darów duchowych.
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Spotkanie modlitewne- 15 marca 2016  CZAS STANIA POD KRZYŻEM JEZUSA TO CZAS, W
KTÓRYM JESTEŚMY OBDARZANI NOWYM ŻYCIEM
 
 
Dziś byliśmy pod Krzyżem Jezusa. Staliśmy tam w milczeniu patrząc na Jego rany i 
przynosząc Mu swoje krzyże- cierpienia, grzechy, lęki, bóle ducha i ciała. Łączyliśmy nasze
krzyże z Jego. 
 
Z Krzyża Jezusa płynie światło i moc, które przemieniają stojących pod Nim. Przychodząc pod
Krzyż Jezusa możemy doświadczyć "nowego życia" ducha, duszy a nawet ciała. Możemy też
doświaczyć Jezusowego przytulenia.
ON
- 
wiszący na Krzyżu
-
schyla się ku nam, bierze nas w swoje  ramiona, razem z naszymi cierpieniami.
I wtedy pozostaje w nas tylko przemieniające doświadczenie Jego Miłości i bliskości...
 
 
 
Słowo Boże:
 
1
.
Przychodżcie pod mój Krzyż a Ja będę was obdarzał nowym życiem.
 
2
. Wizja: Jezus wiszący na Krzyżu wyciąga ręce, schyla się i bierze nas w objęcia - kiedy stoimy
pod Jego Krzyżem i doświadczamy swojej drogi krzyżowej.
 
3
.
Umiłowane dzieci moje. Trwajcie w mojej Miłości. Łączcie swoje krzyże z Moim Krzyżem, swoje
serce z Moim Sercem.
 
4
. 
Jesteście bojaźliwi. Nie bójcie się. Ja Jestem z Wami do końca świata. 
 
5
.Obraz: Serce na Krzyżu, z Krzyża jaśnieje światło, które przemienia tych, którzy są w Jego
kręgu.
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Dziękuję, że przyjmujecie Moje Światło.
 

Spotkanie modlitewne - 1 marca 2016
  TYLKO WTEDY SPOTYKAMY JEZUSA, GDY WYRUSZAMY NA "PUSTYNIĘ"    Bóg,
chce nas nasycić swoją Miłością, dać nam się całkowicie. Lecz w zgiełku tego świata, kiedy
wszystko nas rozprasza, nie potrafi tego uczynić. Dlatego Bóg chce nas wyprowadzać na
pustynię - "miejsce ciszy", gdzie mamy szansę spotkać tylko Jego.... I mówi "pozwólcie mi się
prowadzić". Chce byśmy tam na pustyni usiedli u Jego stóp, patrzeli na Niego, ogrzewali się
Jego  Miłością. To taki czas przebywania razem - "On i ja".
 
Ale pustynia, samotność, może nas rozpraszać - dopadają nas nasze myśli - ujawniają się
(poznajemy)  nasze bożki czyli sprawy o których najbardziej myślimy, pojawiają się
nierozwiązane problemy... wtedy poddajemy je Panu, choćby na nowo 77 razy.
 
Jednakże pustynia jest szansą dotarcia do źródeł wody żywej - do Jezusa. Tam poznajemy Go,
tam nasyca nas swoją Miłością, tam też umacnia nas do powierzonych zadań (jak Mojżesza na
pustyni).
 
Prośmy gorąco, abyśmy dali Mu się wyprowadzać na pustynię.
 
 
Słowo Boże: 
 
1.
Światło: 
 
- Pan chce nas wyprowadzić na "pustynię".
 
- Siedzimy u stóp Pana i ogrzewamy się Jego Miłością.
2. Pozwólcie się prowadzić.
3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.  4. Bóg na
pustyni objawia się Mojżeszowi i powierza mu misję - Ks.Wyjścia 3. 1-12
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