Rozeznanie, październik 2012

I.

Bóg wzywa nas, do nowej, głębszej relacji z Nim przez:

1) słuchanie i ?spożywanie? Słowa Bożego
Jeśli pragniecie Mnie, to spożywajcie moje Słowo, żyjcie wg niego . Ja wtedy mogę działać
przez was, gdy to słowo w was żyje.
2) pogłębianie relacji miłości i intymności z Nim (szczególnie wtedy gdy nam jest
trudno w życiu)
Bóg chce przychodzić do nas w czasie naszego cierpienia, trudów, bezradności, aby jeszcze
bardziej pogłębić z nami relacje miłości, intymności.
W trudnym czasie dla was przychodzę, aby was kochać i chcę byście Mnie kochali.
I abyście nie zwątpili we Mnie. W miłości nie ma zwątpienia.
3) odrzucenie lęku
Pragnę zabrać niewolniczy lęk przede Mną, wlewać ufność. Nie lękajcie się. Ja Jestem.
4) zapraszanie Jezusa do naszych ludzkich codziennych spraw
Psalm 127 Pomyślność pochodzi od Boga
Bóg jest budowniczym i stróżem naszego życia. Potrzeba, byśmy z Nim stale współdziałali, z
Nim planowali, Jego pytali. Planowanie swojego życia bez odniesienia do Boga przyniesie
zburzenie tego co się buduje.
Jeśli Pan domu nie zbuduje daremnie się trudzą budujący. Jeśli Pan nie strzeże miasta na
próżno czuwają straże.
5) poznawanie Go takim jakim jest
a. Psalm 23 Bóg dobrym pasterzem
Bóg czuwa nad nami w drodze, jest dobrym pasterzem, który zapewnia szczęście na swoich
?pastwiskach? ? pokarm, wodę, odpoczynek. Jemu możemy zaufać. On wie czego nam
potrzeba. Prowadzi nas do mieszkania w domu Boga,
b. Psalm 105 Hymn ku czci Zbawcy
Bóg jest Bogiem , który czynił i czyni w życiu każdego z nas wielkie dzieła. Pamięć o nich
powinna mobilizować nas do wytrwałości i wierności w czasie ucisku i prób. Dlatego w Nim
trzeba pokładać ufnoość i pamiętać, że On zawsze zwycięża.
c. Psalm 78 Dzieje narodów szkołą wiary
W dziejach świata Bóg jest ostatecznym zwycięzcą dobra nad złem i Panem historii. On ciągle
dokonuje swojego dzieła zbawienia.
II.

Bóg posyła do swojej służby

1) Pukam do serc wielu, doświadczam obojętności i odrzucenia. Radujcie się i cieszcie, że
słyszycie mój
głos.
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2)
Obraz: Jezus zbliża się z nad jeziora Genezaret i mówi pójdź za Mną.
Nie troszczcie się o to co macie mówić, kiedy was posyłam. Ja sam będę mówił przez wasze
usta, będziecie moimi świadkami. Zaprowadzę was po krańce ziemi i będę mówił do waszych
serc.
3)
Obraz: Matka Boża z La Salette - płacząca, na piersiach jej wisi krzyż a na nim
ukrzyżowany żywy Jezus:
Szukajcie moich dzieci, pomóżcie mi zbawiać tych ,co się zagubili.
A twoją duszę miecz przeniknie ? ewangelizacja jest związana z ofiarą i cierpieniem
4)

Będziecie świadkami wielkich rzeczy i będziecie moimi narzędziami.

Zakończenie:
Maryja pragnie na nowo zrodzić w nas Jezusa. Pragnie się nami opiekować, by Jezus w nas
wzrastał i na nowo w nas wylał się Duch Święty.
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