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1. Jestem, Który Jestem, jestem Święty, jestem waszym Bogiem i pragnę byście
codziennie poznawali Boga, który jest Święty. Zapraszajcie Mnie do swoich serc a
wasze życie będzie stawało się święte.
2. Daję wam życie nowe, życie w świętości.
3. Tęsknię za wami, przychodźcie do mnie a odnowię wasze życie.
4. Jestem waszym światłem, pragnę byście śpiewały o Mojej Świętości pośród
zgromadzenia. Nie lękajcie się.
5. Ja was poprowadzę, bądźcie odważni nie lękajcie się. Śpiewajcie i głoście Moje imię
pośród zgromadzenia. Ja pragnę by inni słyszeli jak Bóg jest Święty, jak jestem
Święty, jak jestem wielki, jak jestem dobry. Pójdźcie do Mnie.
6. Obraz – Winnica, puste kosze i nie zabrane piękne, dojrzałe winogrona, które leżały
na ziemi. Bóg mówi: przygotowałem jeszcze większe i piękniejsze owoce. Takie
przekonanie, że Bóg zaprasza nas do współpracy byśmy nie stali w miejscu, by to co
daje nie marnowało się. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan i bóg zaprasza nas
do pracy.
7. Obraz – ognia, który nad każdym z nas i to jest ogień, którym Bóg chce wypalać w
nas starego człowieka, którym Bóg chce wypalać w nas stary sposób myślenia, Pan
zaprasza nas do odnowienia umysłu. Ten ogień nie spadał na nas i nie wchodził w nas
tylko wisiał nad nami, wisiał dlatego, że to dyspozycja naszego serca daje możliwość
Bogu wypalenia starego człowieka. To my musimy powiedzieć, że ja tego pragnę i ja
tego chcę a Bóg czeka na tę dyspozycję. Jeśli powiemy Mu: tak pragniemy aby ten
ogień na nas
zstapił, tak się stanie, ale jeśli tego nie zrobimy Bóg nie ma
możliwości uczynienia tego w nas.
8. Bóg przychodzi do nas z namaszczeniem, namaszcza nasze usta i mówi nie martwcie
się o to co nie macie robić, Bóg będzie nam to objawiał. Obraz – broń, miecz, w który
nas Bóg wyposaża. Mamy być posłuszni Jego słowu, Bóg nas po prostu wzywa.

