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Spotkanie modlitewne - 21 lipiec 2015
NALEŻYMY DO RODZINY BOGA. ON JEST NASZYM OJCEM
Bóg Ojciec jest Tym, który stara się o swoje dzieci o wiele bardziej niż nasz ziemski ojciec. O
wiele bardziej kocha, o wiele bardziej jest miłosierny, o wiele bardziej jest wspierający. Jest
święty, pełen mocy i łaski dla nas. A czyni to przez swojego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha
Św. Oni są obecni przy nas, w nas, towarzyszą nam każdego dnia. Dlatego możemy
powiedzieć, że należymy do Rodziny Boga. I to, że Bóg jest naszym ojcem powinniśmy
rozpamiętywać każdego dnia.
1. Jesteście moimi dziećmi a Ja waszym Ojcem. Rozpamiętujcie to codziennie.
2. Daję wam o wiele więcej niż ziemski ojciec. Zechcejcie Mnie przyjąć.
3. Dotykam waszych serc i przemieniam je, kiedy tak trwacie we Mnie.
4. Sprowadzam was nieustanne na "zielone pastwiska" z miejsc ciemnych i mrocznych. Moja
droga jest bezpieczna. Nie uciekajcie.
Spotkanie modlitewne - 14 lipiec 2015
BÓG OJCIEC NAS RATUJE POPREZ JEZUSA
Już w starym testamencie Bóg obiecał, że
wyleje swojego Ducha i będzie to dotknięcie serc do głębi jestestwa, tak, że będą mieć
świadomość, że należą do Pana i są Jego własnością. I rzeczywiście to błogosławieństwo i
łaska przyszły przez Jezusa. On tych, którzy uwierzą w Niego zbawił a więc uratował. Nas
uratował. Byliśmy duchowo martwi, a Jezus dał nam nowe życie, ożywiając nasze serca i
umieszczając nas na "wyżynach niebieskich"...
Teraz możemy doświadczać Jego duchowych darów: miłości, obecności, obecności w
sakramentach, w Słowie. Teraz w naszym sercu Jezus może zamieszkiwać, a przez to możemy
powiedzieć (jak w ks. proroka Izajasza): "należę do PANA" i wypisać w sercu: "własność Pana".
Dziękujemy więc za łaskę, którą Bóg okazał nam przez Jezusa Chrystusa. Przez Niego
doświadczamy dobroci i miłości Ojca.
1. Każde obcowanie ze Mną zbliża was do Ojca mojego i waszego. I tak bardzo pragnę
abyście dotarli do celu.
2. "Tak mówi twój PAN, twój Stwórca, który cię ukształtował i od
łona matki cię wspiera. Nie bój się Jakubie mój sługo Jeszurunie, którego wybrałem! Bo wyleję
wody na spieczoną ziemię i strumienie na ląd wyschnięty. Ducha mego wyleję na twe potomsto
i moje błogosłąwieństwo na twoje dzieci. Wtedy sie rozkrzewią jak drzewa nad wodą, jak
wierzby nad potokami. Jeden powie: "należę do PANA"... inny na swej ręce wypisze: "własność
PANA"... Iz.44.1-4
3. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,
przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z
Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.Ożywił nas i posadził na
wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących czasach ukazać niezwykłe
bogactwo swojej łaski poprzez dobroć jaką darzy nas w Jezusie Chrystusie. Łaską bowiem
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z
uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie
Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Ef.2. 4-10
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4.
Światło: Jezus przychodzi do naszych serc, bo znajduje w nich zamieszkanie i utulenie. Nie
przychodzi do serc Mu wrogich, a takich w świecie jest wiele.

2/2

