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Spotkanie modlitewne - 18 kwietnia 2017
NIE BÓJ SIĘ! JA JESTEM PIERWSZY I OSTATNI, I ŻYJĄCY
Zmartwychwstały Jezus, który przemówił do św. Jana (Apokalipsa) jest Tym od którego
wszystko się zaczyna i w którym się kończy. On ma pierwsze i ostatnie słowo, w NIM jest
światło i moc.
Powiedział, że ma "klucze" życia i śmierci, ma moc ocalania. I jest ŻYJĄCY. Taki jest Jezus
Zmartwychwstały. Możemy MU powierzyć nasze życie i śmierć, nasze ciemności,
choroby, cierpienia. Możemy Mu zaufać!
On kładzie na nas- tak jak na św. Jana - swoją prawą dłoń i mówi do nas:
Nie bój się. Ja Jestem Tym, który wszystko mogę - Jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. B
yłem umarły, a oto Jestem Żyjący na wieki wieków.

Panie, Jezu Chryste Zmartwychwstały, chcemy za psalmistą Tobą się cieszyć, radować się
swoim Królem. Chcemy, by nasze serca zamieniły się w struny cytry i w bębny, by chwalić
Twoje święte Imię. Niech cała Ziemia wielbi Cię. Ty jesteś Pierwszy i Ostatni i Żyjący, i mający
moc ocalać i zbawiać.
Słowo Boże:
1. Apokalipsa 1.17-18
2. Ps.149
3. Wizje w czasie uwielbienia:
- Razem z nami mnóstwo Aniołów uwielbia Jezusa.
- Każdy z nas, który uwielbiał Jezusa Zmartwychstalego jest pełen światła.
Spotkanie modlitewne - 11 kwietnia 2017 (Wielki Tydzień)
PRZEZ ŚMIERĆ NA KRZYŻU BÓG ZAŚLUBIŁ NAS SOBIE
W czwartej pieśni o słudze Pana prorok Izajasz zapowiada cierpienie i śmierć Jezusa. Autor
pisze, że sługa jest odtrącony od ludzi, zaliczony do przestępców, pobity, zniekształcony,
niepodobny do człowieka...
Dlaczego?
ON dźwigał nasze choroby, wziął na siebie nasze cierpienia, zmiażdżony za nasze winy,
dźwigał grzechy wielu, wstawiał się za przestępcami... ON oddał swoje życie na ofiarę
wynagradzającą.

Bo my: pobłądziliśmy jak owce, zeszliśmy z właściwej drogi, chodzimy ślepymi zaułkami...
bo, Bóg jest dla nas tylko jednym z wielu a nie jest jedynym...
bo jest jednym z ostatnich a nie pierwszym....
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Prorok Izajasz wskazuje, że ten Bóg Sługa przez odkupieńcze cierpienie nas zaślubił
sobie.
Dziś więc można powiedzieć, że dokonała się niesamowita wymiana pomiędzy Jezusem
a nami:

Jezus wziął nasze grzechy na krzyż a dał nam swoją miłość oblubieńczą. Wymiana na
której myśmy "zyskali" życie.
ON przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu zaślubił sobie każdego z nas. I dlatego
jesteśmy dla Niego drogocennymi perłami, oblubienicami. Przez cierpienie i śmierć
złożył każdemu z nas obietnicę wiecznej wierności i łaskawości .
Słowo Boże:
1. Czwarta pieśń sługi Pana ( Iz. 53.1-12)
2. .. twoim mężem jest twój Bóg Stwórca, który ma na imię Pan Zastępów,
twoim odkupicielem jest Święty Izraela, który nazywany jest Bogiem całej ziemi. (Iz.54.5)
3. Błogosławieństwo i moc dla tych, którzy w tych dniach (Triduum Paschalnego) będą blisko
Mnie.
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