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Spotkanie modlitewne - 28.10.2014
CI, KTÓRZY ODNALEŹLI MIŁOŚĆ BOGA, POSIEDLI NAJWIĘKSZE BOGACTWO....
Kiedy słuchamy głosu Boga, kiedy robimy Mu miejsce w nas, kiedy pogłębiamy relację z Nim,
kiedy Go wielbimy, kiedy doświadczamy Jego opieki i pokrzepienia, to tak jakbyśmy żyli i
poruszali się w Nim.

I wtedy doświadczamy tego, że jesteśmy bogaci, bardzo bogaci, bo poznaliśmy Miłość Boga.
To tak jakbyśmy odnaleźli tę drogocenną Perłę - sprzedając wszystko co mamy i kupując ją.
1. Żyjecie we Mnie i poruszacie się we Mnie.

2. Tak bardzo was umiłowałem. Moimi jesteście. Wtedy, kiedy uwielbiacie sprowadzacie niebo
na ziemię.
3. Bogaci jesteście moją Miłością. Jest to największe bogactwo, którego może doświadczyć
człowiek.

4. Przyjdzcie do Mnie wszyscy którzy utrudzenie jesteście, a Ja was pokrzepię (MT.10.28)
3. Kocham was dzieci moje. Należycie do Mnie. I to Ja zabezpieczam wszystkie wasze
potrzeby.

Spotkanie modlitewne - 15.10.2014
GDY JESTEŚMY BLISKO JEZUSA I ADORUJEMY GO, JESTEŚMY JAK LAMPY, KTÓRE
ŚWIECĄ W CIEMNOŚCICH TEGO ŚWIATA
Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła. Ci, którzy odpowiedzieli na to
wezwanie, są jak lampy, które świecą. Oni będąc blisko Jezusa, wpatrują się w Niego, adorują
Go...... "zapalają" się od Niego. Świecą Jego światłem. A potem Jezus posługuje się nimi jak
lampami, które świecą w ciemnościach tego świata. Posyła ich do tych miejsc. I nie
przeszkadza Mu, że nie mówią o NIm "błyskotliwymi i uczonymi słowami".
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1. Obraz wielu lamp zapalających się i świecących (lampy symbolizują tu ludzi). To, co je
zapalało , to bliskość i adoracja Jezusa.
2. Wy zaś jesteście ludem wybranym, królewski kapłaństwem, narodem świętym, ludem, który
jest szczególną własnością Boga! Głoście więc wielkie dzieła Tego, który was wezwał z
ciemności do swego przedziwnego światła! Kor. 2.9
3. Obraz lampki górniczej, która pali się. "Jesteś moją lampą, pozwól jej świecić".
4 .Bóg posyła ze światłem również tych, którzy uważają, że nie potrafią być biegli w
słowie:"Bracia przyszedłem do was po nie to, by głosić tajemnicę Boga błyskotliwymi i uczonymi
słowami" Kor. 2.1
5. Bóg przenika nas swoją miłością. Nic nie jest Mu obce, co jest w naszych sercach.
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