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1. Słuchajcie głosu mego, abyście nie ulegli pokusie, przychodźcie do mnie, słuchajcie
mego głosu.
Obraz Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie, który w samotności czeka na nas.
2. Pragnę abyście oddali Mi na nowa swoje życie, abym w nim panował. Oddajcie Mi
swoje życie, swoje grzechy, słabości, pragnienia, myśli, wszystko co czynicie i co
chcecie. Ja pragnę rzeczywiście panować w waszym życiu. Tak często wy chcecie
panować nad tym światem, a Ja nie chcę aby cokolwiek wychodziło spod Mojej ręki
abyście się zanurzyli rzeczywiście w mojej opiece, abym to Ja panował w waszym
życiu, pragnę być waszym szczęściem, waszym dobrem. Oddajcie też te wszystkie
ciemne sprawy, to wszystko co powoduje w was lęk, co was niepokoi, co jest gdzieś
głęboko ukryte, o czym nie chcecie, bądź boicie się ze Mną rozmawiać. Oddajcie to
Mnie, Ja chcę prawdziwie panować w waszym życiu, chcę być prawdziwym Panem
waszego życia, waszego serca, waszej rodziny, waszej wspólnoty.
3. Obraz – Pośród nas wielki basen, przezroczysta woda, tak przeźroczysta, że można by
się w niej przejrzeć i tak jakby się rozszerzała, a my się odsuwamy od niej. Woda jest
symbolem łaski Bożej. Obrazowi towarzyszy przekonanie, że nie ma sprawiedliwego
ani jednego, że Bóg chce nas oczyścić, zanurzyć w tej wodzie i dzięki łasce możemy
stać się święci i czyści, nie ma innej wody. My też potrzebujemy oczyszczenia.
Każdy z nas powinien podejść do sióstr i braci ze wspólnoty i powiedzieć, że mu
przebacza i prosi o przebaczenie Nie ma między nami żadnej sprawiedliwej osoby,
Bóg wie co jest w naszych myślach i naszych sercach, mamy w sobie miele żalu i
wiele nieprzebaczenia. Bóg chce to w nas oczyścić. Mówi, że jeśli my tego nie
zrobimy tutaj, to nie mamy po co iść do ludzi. Jeżeli nie będzie w nas tej miłości,
która wychodzi od Niego, nie będziemy w jedności. On chce nas uświęcać .
4. 1P 3,8-12
5. Gal 4,8-9
6. J 15,9-11 i J 16,13-15

