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Boża Obecność – miejsce największych cudów
Wykładowcy: Marcin Tomczyk, Sylwia Pinkas, Marcin Zieliński
Rok wydania: 2016
Czas trwania: 3,5 h
Boża Obecność dotyka i przemienia nasze osobiste życie, nasze relacje, finanse oraz ciało. Kluczem do tych
przełomów jest przebywanie z Bogiem sam na sam. W Bożej obecności widzimy, jak Bóg odpowiada na
nasze modlitwy, słyszymy bardziej Boży głos. Jest to miejsce, w którym Bóg pragnie, z miłości do nas dawać
nam to, co najlepsze. Jednak największym cudem Bożej miłości jest Zbawienie i życie wieczne dla człowieka!
Tematy wykładów:
1. Marcin Tomczyk: Droga do Bożej Obecności
Droga do Bożej Obecności w wymiarze starotestamentowym prowadziła przez wypełnienie Bożych zaleceń
dotyczących służby w Przybytku. Ta droga została otwarta, gdy Jezus Chrystus zawołał na krzyżu: Wykonało
się! To daje nam możliwość osobistego spotkania się z Bożą Obecnością.
2. Sylwia Pinkas: Doświadczanie Bożej Obecności
W doświadczaniu Bożej Obecności możemy zobaczyć nowy kierunek naszego życia i realizować go dzięki
Bożej mocy. Jak Abraham, Izaak i Jakub doświadczali potężnej Bożej Obecności?
3. Marcin Zieliński: Życie w wierze
Aby doświadczać przełomów trzeba uczyć się życia w wierze i zaufaniu Bogu. Wiara aktywna jest wyrazem
tego, czym napełniamy nasze wnętrze. Taka wiara wzrasta na bazie posłuszeństwa i połączenia z Bogiem.
4. Marcin Zieliński: Od relacji do mocy
Prawdziwa moc wypływa tylko z intymnej relacji z Jezusem Chrystusem i z bliskiej więzi z Duchem Świętym.
Tylko wtedy pojawia się przepływ Bożej mocy przez nas i będziemy oglądali niezwykłe uzdrowienia i cuda.
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5. Marcin Zieliński: Boży Ogień
Ludzie zaangażowani w wielkie dzieła Boga odczuwają potężny ogień w swoim sercu. Kiedy otrzymujesz
Boże namaszczenie i płoniesz Bożym ogniem, Bóg jest w stanie wziąć cię w miejsce, gdzie sam byś nigdy nie
poszedł.
Wykład dodatkowy: wykład wygłoszony w Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja
6. Marcin Zieliński: Prawdziwi czciciele
Każdy, kto jest świątynią Boga odpowiada za to, by w tej świątyni płonął potężny ogień. Aby przynieść
drugiemu człowiekowi Bożą Obecność i przekazać Dobrą Nowinę rozpoczynamy od uwielbienia i
napełnienia Duchem Świętym.
Świadectwem życia dzielił się ze słuchaczami Mirek „Kolah” Kolczyk.
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