Słowo Boże ze spotkań modlitewnych - luty 2013

Spotkanie modlitewne 26.02.2013
W OBLICZU JEZUSA ROZPOZNAJEMY ZAKOCHANEGO W NAS SKAZAŃCA
Dla Izraelitów Bóg był w świątyni za zasłoną. Tylko raz w roku kapłan mógł tam wejść. Kiedy
Jezus umarł na krzyżu, ta zasłona w świątyni pękła. "Od tego momentu już żadna zasłona nie
zasłania nam Boga. Widzimy Oblicze Boga - Jezusa, który jest szaleńcem miłości"
- tak pisze w swojej książce
Jezus z Nazaretu,
Benedykt XVI.
W tym poście chcemy patrzeć w To Oblicze. Jest to Oblicze zakochanego w każdym z nas
Skazańca (Jezusa) i rozpoznawać w Nim Boga kochającego.
1. Mk.15.29-32
Przechodzący obok bluźnili przeciwko Niemu, potrząsali głowami i mówili: "Ej Ty, który burzysz
świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, uratuj samego siebie i zejdź z krzyża!" Podobnie wyżsi
kapłani i nauczyciele Pisma jedni przez drugich drwili z Niego, mówiąc:
""innych wybawiał, a siebie wybawic nie może. Chrystus król Izraela! Niech teraz zejdzie z
krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli." Wyśmiewali Go także ci, którzy byli z NIm ukrzyżowani.
2. Psalm 66
Jezus znał psalmy - modlił się nimi. I znał także ten urywek, który był Jego udziałem:

Tak wypróbowałeś mnie Boże,
poddałes mnie próbie ognia, jak się próbuje srebro.
Dopuściłes bym wpadł w pułapkę,
na grzbiet włożyłeś mi utrapienia.
Pozwoliłeś ludziom deptać po mojej głowie,
przeszedłem przez ogien i wodę,
lecz przyprowadziłeś mnie na ucztę.
Niech cała ziemia Cię wielbi,
niech opiewa Twoje imię, Najwyższy,
Wysławiajcie narody, naszego Boga,
rozgłaszajcie Jego chwałę...
Przyjdźcie i zobaczcie Jego dzieła,
bo nie odtrącił mojej modlitwy,
ani łaski mi nie odmówił.

3. Za każdego, który tu jest, za każdego z Was oddałem moje życie.
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4. Błogosławieni (szczęśliwi) jesteście, którzy wpatrujecie się w moje Oblicze.
5. Ja Jestem Pan, który nieustannie na nowo poślubia swoją oblubiennicę.
6. Radujcie się dzieci moje dopóki wasz Pan jest z wami.
7. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; moim więc jesteś!? ( Izajasz 43,
1).

Spotkanie modlitewne 19.02.2013
JEZUS MÓWI 'ZAPROŚ MNIE JESZCZE GŁĘBIEJ'
Jezus chce, abyśmy otworzyli bramy naszych serc. Są to bramy naszej obojętności, ospałości,
lenstwa, grzechu czy braku czasu na spotkanie z Nim. Dziś chcemy otworzyć Bogu bramy
naszych serc, aby mógł wejść i zapalić w nich na nowo ogień swojej Miłości, a przez to
obdarzyć nas swoim błogosławieństwem i swoją chwałą.
1. Wizja: Kule ognia lecące w kierunku naszych serc.
Jest to ogień Miłości Jezusa, który On chce zapalić w naszych sercach.

2. Psalm 24
(zachęca do otwarcia bram naszych serc, aby Jezus mógł do nich wejść)

Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie na Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanaych i czystego serca... On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i sprawiedliwość od Boga , Zbawcy swego.
To spotka ludzi, co się do Niego zwracają, którzy pragną być w obecności Boga Jakuba.
Bramy podnieście swe głowy! Powstańcie wrota odwieczne!
Niech wejdzie Król chwały!
Kto jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów - On jest królem chwały!
3. Poznanie: Każdy z nas otworzył się i Jezus stanął na progu serc. Ale Pan mówi:
zaproś Mnie jeszcze głębiej.
Jezus nie tylko wziął na siebie nasze grzechy, ale wchłonął je do swego wnętrza; a teraz chce,
abyśmy Jego - z Jego życiem i mocą - do wnętrza naszych serc wzięli.
4. Potrzeba Mi waszych serc i oddania, bo gdzie mam spocząć, jak nie w waszych sercach.
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5. Miłuję was dzieci moje i pragnę żyć w waszych sercach.

Spotkanie modlitewne 12.02.2013
NASZE SERCA SĄ ZAJĘTE PRZEZ LĘK SMUTEK, BEZRADNOŚĆ... I DLATEGO NIE
POTRAFIMY DOSTRZEC BOGA
Obecność Jesusa jest powodem do autenycznej radości. Nasze seca i myśli często są zajęte
przez lęk, smutek, bezradność, cierpienie. Nie potrafimy dostrzec Jego miłującej Obecnosci
pośrod nas i cieszyć się Nim.
1. Poznanie: wielu z nas czeka aż coś się w nas porusza, by wyrazić radość z Obecności
Jezusa. Ale Jezus przychodzi w cichości, niezauważalnie. W sercu można do Niego mówić,
uwielbiać Go (nie czekając na poruszenie serca.) Bóg chce słyszeć serce każdego.
2. Cieszę się, że Cię widzę. Czy ty cieszysz się, że Ja Jestem, że Jestem na zawsze?
Pytania na Wielki Post:
Czy czekam na Jezusa, na spotkanie z Nim?
Czy Jezus jest pierwszą radością mego życia? Jakie mam radości, które są ważniejsze od
Jezusa?
Czy mogłabym (mógłbym) coś zmienić?
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