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Słowo Boże ze spotkania - 29.10.2013
JEZUS CZEKA W NIEBIE NA KAŻDEGO CZŁOWIEKA
W chwili śmierci Jezus przyjdzie, by nas zabrać, lecz my mamy być na to przygotowani:
oczekiwać kiedy zapuka i otworzyć Mu. Wtedy zabierze nas do Nieba, posadzi przy stole i
będzie nam usługiwał. Będziemy szczęśliwi, bo będziemy z Nim ucztować.
Ujrzymy Go tam niesamowicie pięknym, pełnym Miłości i Światła.
Jezus zapewnia, że czeka tam na każdego z nas, że mamy to sobie wziąźć do serca czyli
żyć tym zapewnieniem. Każdy jest Mu drogi, bo naznaczony Jego Świętą Krwią.
1. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, który ma wrócić z wesela, aby
zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie
czuwających, gdy przyjdzie. Zapewniam was, że przepasze się, posadzi ich przy stole i ,
obchodząc będzie im usługiwał . (Łk. 12. 36-38)
2. Poznanie: Jezus w niebie jest niesamowicie piękny, pełen miłości i światła (tego nie da się
wyraźić słowami). Święci ciągle wpatrują się w Jego Oblicze.
3. Weźcie to sobie do serca, że Ja (w Niebie) czekam na każdego z was.

Słowo Boże ze spotkania - 22.10.2013
TAM GDZIE WSPÓLNOTA GROMADZI SIĘ W IMIĘ JEZUSA ON PRZYCHODZI W MOCY
SWOJEGO MAJESTATU
Bóg przychodzi tam, gdzie jest zapraszany, gdzie serca ludzi otwierają się na Jego obecność.
I przychodzi w mocy swego Majestatu. On Bóg, który wszystko stworzył, jest samą Mądrością,
Miłością i Miłosierdziem. I takim Go spotykamy we wsólnocie, w czasie uwielbienia i w czasie
modlitwy wstawienniczej. Wtedy każdy z nas ma dostęp do Jego Serca. On Pan Nieba i Ziemi
daje nam się cały.
I dziś, kiedy prosimy Boga(tak jak Mojżesz prosił z wyciągniętymi rękami), by zwyciężał w nas i
w świecie , On wysłuchuje naszych modlitw.
1. Poznanie: Jezus przychodzi w mocy swojego majestatu, w mocy mądrości, miłości i
miłosierdzia i j est obecny pośród nas.
2. Poznanie: Każdy z nas ma dostęp do Jego Serca.
3. Umiłowane dzieci moje. Cały wam sie daję, cały jestem dla was i wysłuchuję waszych
modlitw.
4. Ps.136 Litania i miłosierdziu Bożym
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Sławcie Pana bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki!
On swą mądrością stworzył wszystko..., bo Jego łaska na wieki!
On sam dokonał wielkich cudów, bo Jego łaska na wieki!
On rozdarł Morze Czerwone na części, bo Jego łaska na wieki!
I przeprowadził Izraela przez jego środek, bo Jego łaska na wieki!
On przeprowadził swój lud przez pustynię, bo Jego łaska na wieki!
Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, bo Jego łaska na wieki!
I wybawił nas od naszych wrogów, bo Jego łąska na wieki
Sławcie Pana niebios, bo Jego łaska na wieki!

Słowo Boże ze spotkania - 15.10.2013
KAŻDY KTO SŁUCHA SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJE JE STAJE SIĘ NAPRAWDĘ
SZCZĘŚLIWY
Jezus przypomina jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego i pójście za tym Słowem. Obiecuje,
że wtedy człowiek znajdzie prawdziwe szczęście. Jezus upomina ludzi, że nie słuchają Jego
słów. Przytacza przykład Królowej z Południa, która przyjechała z daleka słuchać słów
Salomona, albo pokazuje, że ludzie z Niniwy nawrócili się, kiedy do nich mówił Jonasz. Słowa
Jezusa mają o wiele większą moc niż słowa Salomona czy Jonasza. Słowa Jezusa - gdy je
słuchamy i zachowujemy - tworzą nowe życie w nas, są naszą mocą, by pokonać to co jest
trudne, są naszą mądrością i pokojem. I kiedy Jego Słowa są w nas, jesteśmy rozpoznawani,
bo Jezus jest w nas.
Prosimy dziś Pana, który staje przed nami, abyśmy ukochali czas przeznaczony na czytanie,
słuchanie Jego Słowa. Abyśmy żyjąc tym Słowem byli naprawdę szczęśliwi.
1. Łk. 11. 27-32
Lecz On powiedział:
"Szczęśliwi sa raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
2. Łk. 29-32
Królowa z Południa wystąpi na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo ona przybyła z
krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. A przecież tu jest ktoś większy od
Salomona.
Mieszkańcy Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo oni nawrócili się
dzięki nauczania Jonasza. A przecież tu jest ktoś większy od Jonasza.
3. Moje Słowo jest w was mocą i nowym życiem. Nosząc je pokonacie to, co wydaje się być
niepokonane.
Przychodźcie do Mnie, aby nowe życie wytrysnęło z was. Jesteście mi potrzebni, aby świat
rozpoznał Mnie w was.
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4. Ps 40.4-5
Postawił me stopy na skale i umocnił moje kroki
Natchnął mnie do śpiewania pieśni nowej
hymnu dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i lęk ich ogarnie, i zaufają Panu
Szczęśliwy człowiek, który ufność złożył w Panu...
5. Wizja:
Jezus chce nam usługiwać, staje przed każdym i pyta "czego chcesz ode Mnie?"
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