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U BOGA JEST ŹRÓDŁO NASZEGO ŻYCIA
Dziś uwielbialiśmy Pana razem z ośmioma młodymi chrześcijańskimi męczennikami, zabitymi
ostatnio w Libii.
Uwielbialiśmy Pana i ogłaszaliśmy Jego zwycięstwo wobec tego, co trudne w naszym życiu:
wobec chorób, naszych słabości, lęków, trudnych relacji. Jezus zapewnia, że nie przegrywamy,
jeśli jesteśmy z Nim. On jest stale dla nas i możemy brać z Niego jak z chleba - karmić się Jego
Miłością. Możemy być słabi, ale w Nim jest nasza moc.
On jest dla nas życiodajnym źródłem, jest jak woda wypływająca spod świątyni (Ezechiel 47),
która wszystko co napotyka uzdrawia, uzdatnia do życia i wydawania owoców.
Jeśli dajemy się obmywać Tej Wodzie, to doświadczamy łaski wybawienia, nie tylko
schronienia się w Bogu w trudzie życia, ale i sytości, i obfitości Jego "domu" (Ps.36.9). Wtedy
radośnie uczestniczymy w życiu, którego źródłem jest Bóg (Ps 36.10).
Jezus uświadamia nam też, że nadchodzi czas, kiedy to życiodajne źródło, czyli ON, będzie dla
nas jedyną naszą obroną, jedyną naszą pomocą i że, w niczym, ani w nikim nie będziemy
pokładlali nadziei, tylko w NIM. Będzie to może dla nas czas cierpienia, czas "nocy". Ale
jednocześnie zapewnia, że po nocy będziemy siać i zbierać.
1. Jestem pośrodku was dzieci moje. Dotykam was i przenikam. Kocham was miłością
niepojętą.
2. Jestem dla was. Bierzcie ile chcecie, bierzecie Mnie jak chleb.
3. Gdy uwielbialiśmy Pana w ośmiu młodych męczennikach chrześcijańskich, których zabito
ostatnio w Libii:
Wy jesteście na ziemi, a oni są w niebie. Wasza modlitwa jest jednością - kiedy uwielbiacie, oni
zstępują na ziemię i uwielbiają z wami.
4. A oto woda spływała spod progu świątyni......(wody było coraz więcej).... A kiedy wody te
wpłyną do morza uzdrawiają jego gorzkie wody. Gdziekolwiek wpłynie ta rzeka wszystko będzie
żyło.... Na obu brzegach rzeki będą rosły różne drzewa owocowe. Ich liście nie będą więdnąć, a
ich owoce się nie wyczerpią. Co miesiąc będą owocować, bo wody rzeki wypływają ze świątyni.
Ich owoce będą służyć do jedzenia, a ich liście będą lekarstwem. Ez.471-12
5. Światło: Przyjdzie czas, że te wody będą jedyną naszą obroną, jedyną naszą pomocą, i w
niczym innym, ani w nikim nie będziemy pokładać nadziei, tylko w Jezusie.
6. Panie, do nieba sięga Twoja łaska, a wierność Twoja ponad obłoki.
Twoja sprawiedliwość jak wysokie góry, a sądy Twoje jak głęboka przepaść.
Wybawiasz Panie ludzi i zwierzęta. Jak cenna jest Boże Twa łaska!
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Ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Sycą się obfitością Twego domu,
poisz ich z potoku Twoich rozkoszy.
Gdyż u Ciebie jest źródło życia, w Twojej światłości oglądamy światło. Ps. 36. 6-10
7. Obraz: łany zbóż i zachodzące słońce:
Po nocy będziecie zbierać i siać.
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TYLKO NASYCENI BOGIEM MOŻEMY BYĆ JEGO RĘKAMI, NOGAMI, USTAMI
Dziś w czasie godziny uwielbienia daliśmy się ogarnąć Chwale Bożej. Pan przenikał nas swoim
Duchem. Syciliśmy się Jego Obecnością i Miłością. Ona napełniała nasze wnętrza. Byliśmy jak
ta glina w ręku garncarza, którym jest Bóg. Daliśmy się Mu kształtować, napełniać nasze serca.
I tak wypełnieni Bogiem możemy jutro, pojutrze być Jego narzędziami ? Jego nogami i rękami,
Jego ustami?
1.
Obraz: Chwała Boża spada na ziemię, wielka jasność ogarnia te miejsca na które
spada.
2.

I zamykam was w moim Duchu, a On będzie mówił do waszych serc.

3.

Obraz garncarza, który urabia glinę i lepi z niej garnek.

4.
Obraz: Jezus idący przez pola i łąki:
?pójdźcie za mną, potrzeba mi waszych nóg i rąk, byście byli moimi narzędziami?.
5.
Obraz: łza, a wewnątrz niej dom;
zrozumienie: zanurzać we łzach Maryi, to co jest trudne w naszych domach, rodzinach.
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