Słowo Boże - luty 2015

Spotkanie modlitewne - 3 luty 2015
JA ZAŚ ZAUFAŁEM BOŻEJ ŁASCE NA ZAWSZE I NA WIEKI
Dzisiaj obserwujemy w kraju i na świecie wiele zła, podstępu, demoralizacji i słów kłamstwa. To
są ludzie, którzy zaufali wielkiemu bogactwu i nie uznali Boga. Ci, którzy Go uznali za swego
wspomożyciela, przychodzą do Niego aby się nakarmić, nasycić Jego Miłościa i Obecnością,
jak chlebem. On jest dla nich największym bogactwem. I mimo tego, że cierpią patrząc na zło i
ciemności tego świata - ufają Bogu i Jego łasce na wieki. I nie są sami, bo wiele jest takich
sprawiedliwych, przyobleczonych w światło i idących z Jezusem.
A dla mocarzy zamierzających podstęp, czas terażniejszy może być czasem wielkiego
Miłosierdzia Boga - jeśli tylko zwrócą się do Niego. W przeciwnym razie - jak pisze psalmista zostaną wykorzenieni z ziemi żyjących.

1.
Sąd nad oszczercą Ps. 52:
Czemu mocarzu chełpisz się złem, codziennie przeciw pobożnym?
Wyostrzoną brzytwą swego języka zamierzyłeś nieprawość, zgotowałeś podstęp.
Wolisz zło bardziej niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowa prawdy.
Dlatego zniszczy cię Bóg na zawsze....wykorzeni z ziemi żyjących.
Sprawiedliwi to zobaczą wyszydzą go i powiedzą:
oto człowiek, który nie uznał Boga za swojego wspomożyciela, lecz zaufał swemu wielkiemu
bogactwu.
Ja zaś jak płodna oliwka w domu Boga, zaufałem Bożej łasce na wieki i na zawsze.
2.
Wszelką moc otrzymacie ode Mnie. Raduję się wami dzieci moje.
3.
Wizja Jezusa Miłosiernego i słowa:
"
Jest to czas Mojego Miłosierdzia"
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4
.
Wizja:
Dużo ludzi ubranych w "światło" - w pochodzie, szerokim pasmem - idą z Jezusem.
5.
Oto przyjdźcie do wody spragnieni, chociaż nie macie pieniędzy!
Przyjdźcie, kupujcie i jedzcie...
Po co wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?
Dlaczego się trudzicie, by osiągnąć to, co nie może nasycić? Słuchajcie mnie uważnie, a
będziecie jeść najlepsze potrawy i będziecie rozkoszować się pożywnym pokarmem.
Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, słuchajcie a ocalicie swoje życie {Iz. 55.1-3}
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