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Spotkanie modlitewne - 28.06 2016
JESTEŚMY OTULENI MIŁOŚCIĄ BOGA
Każda modlitwa wspólnotowa czy indywidualna, jest spotkaniem z czekającym i kochającym
Bogiem. W tym spotkaniu, w tej relacji "On i ja" mogę doświadczać otulenia Jego Płaszczem
Miłości. I chociaż działyby się trudne rzeczy w moim życiu - Bóg udziela pokoju. A gdy
zawołam, On odpowiada : "Ja Jestem". Psalmista pisze:
"Ubogi zawołał a Pan go wysłuchał...Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić".
Tak każdy, spotykający się z Panem na modlitwie, wychodzi z niej ubrany w Płaszcz
Miłości Bożej i nie musi się lękać.
Wtedy może zaśpiewać z psalmistą: "skosztujcie i zobaczcie , że Pan jest dobry, szczęśliwy,
kto się do Niego ucieka..."
Słowo Boże:
1. Światło: kiedy przychodzimy na spotkanie modlitewne (lub modlimy się indywidualnie) Jezus
również przychodzi - spotykamy się.
2. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi. Kocham was.
3. Wizja: Jezus przychodzi i nakłada na każdego modlącego się Płaszcz swojej Miłości- otula
tym płaszczem.
4. Psalm 34 - Bóg ochrania pobożnych
Zwróciłem się do Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił mnie od wszelkiego lęku....
Oto ubogi zawołał a Pan go wysłuchał,
wybawił go ze wszelkich utrapień.
Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry,
szczęśliwy ten, kto się do Niego ucieka...

Spotkanie modlitewne - 21.06 2016
CI, KTÓRZY IDĄ "WĄSKĄ ŚCIEŻKĄ" - ZA JEZUSEM - OTRZYMUJĄ NOWE ŻYCIE I
KORZYSTAJĄ Z JEGO ŚWIATŁA I MĄDROŚCI
Bóg jest kochającym Ojcem. On każdego dnia zanurza nas w swojej miłości. Ci, co Go
rozpoznawają decydują się iść "wąską ścieżką". Jezus pierwszy wszedł w tą ciasną bramę i
drogę. I On jest szczególnie blisko tych, którzy nią idą. On idącym wąską ścieżką daje
światło na drogę i siłę.
On Jest światłem świateł; tam, gdzie ono przenika, jest życie, chleb i szczęście... (s. E.
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Ravasio). Dlatego ci, którzy idą za Jezusem otrzymują "nowe życie" i korzystają z Jego światła i
mądrości każdego dnia. Wdzięczne są ich serca za dobroć Boga, łaskę i wierność.
A światło Boga, które ich przenika, odbija się w ich duszach i ciałach. Niosą je innym ludziom,
aby i oni Boga poznali i NIM się zachwycili.
Słowo Boże:
1. Światło: Bóg zanurza każdego w swojej miłości.
2. Jestem Światłem świateł: tam, gdzie ono przenika, będzie życie, chleb i
szczęście....Gdybyście nie mieli mojego Światła, wpadlibyście w otchłań wiecznej śmierc
Eugenia Ravasio - Objawienia i orędzia Boga Ojca).

i (s.

3. Światło: dla idących "wąską ścieżką" , Bóg jest szczególnie blisko.
4. Ps. 27
Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo mam się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim mam więc odczuwać trwogę?
5. Ps. 115
Nie nam o Panie nie nam, lecz Twemu Imieniu daj chwałę,
za Twoją łaskę i wierność....
Dom Izraela zaufał Panu, On ich pomocą i tarczą.
To nie umarli będą chwalili Cię Panie...
leczy my, żyjący będziemy błogosławić Pana teraz i na wieki!

Spotkanie modlitewne - 14.06.2016
CZŁOWIEK NIE BĘDZIE DOŚWIADCZAŁ PRAWDZIWYCH RADOŚCI POZA BOGIEM,
PONIEWAŻ JEGO SERCE ZOSTAŁO STWORZONE DLA BOGA
Nasz Bóg i Stwórca chce być "wszystkim" dla człowieka (dla mnie). I nie będziemy
doznawali prawdziwych radości poza NIM- Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Św., których
miłość do nas jest nieskończona.
Lecz jeśli chcemy doświadczać tych prawdziwych radości, trzeba nam szukać Boga w
codzienności i pragnąć spotkania z NIM, trzeba, aby był naszym "wszystkim".
Czy jest moim WSZYSTKIM?
Czas regularnej modlitwy, czas pustyni, wyciszenia, jest takim czasem, w którym rozpoznajemy
obecność Boga i zostajemy nasyceni Jego Miłością i Łaską. Wtedy nasze serca są jakby
połączone niewidzialną nitką Miłości Bożej, z Jego Sercem.
Z trwania z NIM bierze się nasza siła do modlitwy wstawienniczej, opasującej nasz kraj, narody,
cały świat. Jesteśmy wtedy jak ci jeźdzcy- wysłannicy Boga (ks. Zachariasza), którym On
powierzył zadanie czynienia pokoju. Przychodzi czas, że Bóg posyła nas, aby odbudowywać
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"zburzony Boży Dom" na Ziemii i ogłaszać Jego Zwycięstwo, Dobroć i Miłość.
Słowo Boże:
1. Stworzyłem człowieka dla Mnie i jest w pełni słuszne, abym był wszystkim dla człowieka.
Człowiek nie będzie doznawał przwdziwych radości poza swoim Ojcem i swoim Stworzycielem,
ponieważ jego serce zostało stworzone dla Mnie. [objawienia i orędzia Boga Ojca-s. Elżbieta
Ravasio]
2. Będzieci szczęśliwi szukający i pragnący Mnie- nasycę was swoją Obecnością i Miłością.
3. Wizja: łączy nas modlących się nić Miłości Boga. Źródło tej nitki jest w Sercu Boga.
To jakby nasze serca połączone były z Sercem Boga, przez Jego Miłość.
4. Księga Zachariasza: Wizja czterech jeźdzców. [ZA 1. 8-17]
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