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Spotkanie modlitewne - 27 grudzień 2016
JEZUS JEST W NAS I CHCE, ABY W NAS OBJAWIŁA SIĘ JEGO CHWAŁA

Poprzez narodzenie Jezus jest wśród nas. Dla Boga nie ma czasu - Boże narodzenie dzieje się
"teraz". Dlatego możemy duchowo być w stajence w Betlejem i doświadczać obecności Jezusa.
TEN, który zamieszkał wśród nas jest życiem, światłem dla nas, obdarza nas mocą. Przychodzi,
aby nas uczynić nowym stworzeniem. 
Są jeszcze inne przyjścia Jezusa. Jezus przychodzi do nas w Eucharystii pod postacią Chleba,
przychodzi w Słowie Bożym, przychodzi do nas na modlitwie a także w różnych sytuacjach dnia
codziennego. Jego przyjść często nie zauważamy.
Prośmy Pana, aby "zobaczyć" wszystkie Jego przyjścia - nie tylko te o których wiemy, ale także
te, których nie zauważamy, których jesteśmy nieświadomi - aby nasz wzrok duchowy się
wyostrzył na JEGO przyjścia, na Jego Obecność.

On jest także obecny w tych, którzy Go przyjęli. Im Jezus mówi: 
Jestem w tobie i chcę, aby w tobie objawiła się moja chwała.
Pytamy jak to zrobić, aby w nas objawiła się Jego chwała?? On daje nam odpowiedź:
zanurz się w mojej Obecności i czerp z mojego życia i światła.

Oczekujmy więc Jego przyjść, zanurzajmy się w Jego Obecności, czerpiąc życie z Jego życia i
światło z Jego światła. A będzie w nas wtedy Jego życie, Jego światło i Jego chwała, którą
możemy objawiać światu. 

  

Słowo Boże:
1. J 1-18 Odwieczne Słowo (Jezus)
Na początku był Jezus
a Jezus był u Boga...
To, co zaistniało w Nim było życiem.
A życie było światłością dla ludzi...
Jezus stał się ciałem i zamieszkał wśród nas.
Przyszedł do swojej własności,
lecz swoi go nie przyjęli. Tych zaś, którzy go przyjęli,
obdarzył mocą, aby stali sie dziećmi Bożymi...

2. Ps. 98 Nowa pieśń dla Władcy i Sędziego
Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga....
Pan ukazał swoje zbawienie, wobec narodów objawił swą sprawiedliwość.
Przypomniał swoją łaskę i wierność.
Grajcie Panu na cytrze... dźwiękami trąbek i rogu chwalcie radośnie Króla i Pana!

3. Przychodzę, aby was uczynić nowym stworzeniem.
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4. Jestem w tobie i chcę, aby w tobie objawiła się moja chwała.
5. Zanurz się w mojej Obecności i czerp z mojego życia i światła.
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