POST KOŚCIOŁA „ KANAAN” : 2.01.2018 – 23.01.2018
Witajcie kochani…
Tak jak w poprzednich latach, jako CCH Kanaan we Wrocławiu, wchodzimy w nowy rok
poprzez 21 dniowy „ Post Daniela” .
Ku przypomnieniu czym jest „ Post Daniela” :
Post Daniela: Dn.10,23 (post dotyczy także naszych dzieci):
 Żałoba (płacz; smutek; żałość  stan duszy jak po stracie kogoś bardzo bliskiego)
 Odstawienie smacznych potraw i mięsa (pozostają: jarzyny; owoce; wyroby mączne 
oczywiście jeśli nie są smakołykami)
 Odstawienie wina (piwa; itp.)
 Odstawienie olejku (radości; przyjemności ciała i duszy)
Bóg przyszedł z odpowiedzią do Daniela, gdy ten „ postanowił zrozumieć i ukorzył się
przed Bogiem” (Dn.10,12). Jest to wzorzec dla nas.
Post rozpoczynamy 2.01.2018 godz.19.00, a kończymy 23.01.2018 godz.19.00 (21 dni)
Dotyczy to każdego wierzącego indywidualnie oraz całego, lokalnego zgromadzenia – kościoła.
Post był ważnym elementem w życiu Jezusa oraz Jego uczniów po Jego zmartwychwstaniu.
Wprawdzie post nie zmienia Boga, ale ofiara postu zmienia nas (stajemy się bardziej
wrażliwi na głos Ducha Świętego) oraz przyczynia się do Bożej odpowiedzi na prośby Kościoła
Jezusa Chrystusa – Jego Ciała na ziemi.
Post jest naszą ofiarą składaną Bogu, na którą On odpowiada…
Post jest też „ formą” duchowej wojny z naszym wrogiem, który kusi, zniechęca,
zatrzymuje, powstrzymuje…
Post jest także „ formą” pokuty i ukorzenia się przed Bogiem, aby bardziej zbliżyć się do
Niego – mieć z Nim głębszą i realniejszą więź.
Jako




Jego Ciało na ziemi, ze względu na czasy, w których żyjemy, potrzebujemy:
Głębszego oczyszczenia, uświęcenia i poświęcenia… (1P.1,1416)
Objawienia dzieła odkupienia oraz naszej pozycji w Chrystusie… (Ef.1,36 i 2,46)
Głębokiego zrozumienia tego, co się obecnie dzieje na ziemi oraz Jego woli dla
nas, aby móc godnie i efektywnie reprezentować Jezusa Chrystusa na tej ziemi…

Bóg Ojciec przeznaczył nas, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna – Jezusa
Chrystusa (Rz.8,2930).
On pragnie nie tylko naszej służby, aby Jego Królestwo przyszło na tą ziemię (Mt.10,78);
naszego szacunku i czci dla Niego (Ml.1,6 i 1718), ale przede wszystkim pragnie mieć z
nami bliską relację miłości w Duchu Świętym poprzez Jezusa Chrystusa (Mt.11,27).
Potrzebujemy głębszego objawienia miłości Boga do człowieka jaką okazał w Chrystusie
– objawienia połączonego z osobistym doświadczaniem tej miłości, które przychodzi
tylko za pośrednictwem Ducha Świętego. (Rz.5,5)
Aby skończone i doskonałe dzieło odkupienia, które dokonało się na krzyżu ponad dwa
tysiące lat temu, mogło się stać naszym realnym doświadczeniem, potrzebujemy
utożsamić się z Chrystusem, bo to w Nim wszystkie Boże obietnice są dla nas na „ TAK”
(2Kor.1,20).
To utożsamienie przychodzi tylko poprzez Bożą łaskę i Jego moc działającą w nas;
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poprzez naszą wiarę oraz poprzez krzyż (Mt.10,39; Gal.5,22)
Potrzebujemy więcej Jego Słowa w naszych sercach oraz większej wrażliwości na osobę
Ducha Świętego, który pragnie nas indywidualnie oraz jako zgromadzenie – Jego Ciało,
uświęcać, nauczać, pouczać, korygować, zachęcać oraz prowadzić i wyposażać w celu
wypełnienia powołania i przeznaczenia jakie złożył na naszym kościele (1J.2,27).
Potrzebujemy głębokiego zrozumienia stanu naszych serc przed Świętym Bogiem…
Potrzebujemy usuwać z naszych serc wszystko to, co „ kala” nas samych i uniemożliwia
nam czerpanie z naszego dziedzictwa, którym Bóg Ojciec obdarował nas w Chrystusie.
Potrzebujemy wołać do Pana, tak jak kiedyś wołał Dawid (Ps.51,315): „ …Serce czyste
stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!...”
Każdy post powinien mieć konkretny cel, który jako zgromadzenie mamy przedstawić
Bogu w modlitwie.
Celem naszego postu w roku 2017 było przyjęcie Ducha bojaźni Pańskiej oraz życie w tej
bojaźni – bojaźni, dzięki której otrzymujemy Boże objawienie; która sprowadza Bożą
mądrość do życia człowieka; która przedłuża życie; przynosi Bożą ochronę oraz obfitość
i powodzenie (Prz.1,7; 9,10; 10,27; 19,23; 22,4)

Celem naszego postu i modlitwy na rok 2018 jest oczyszczenie naszych
serc z każdej naszej własnej nieprawości oraz tej odziedziczonej i
przekazanej nam przez naszych przodków poprzez duchowe DNA.
Pomocą w tej intencji będzie książka Any Mendez: „ Nieprawość” .
Należy ją nie tylko przeczytać, ale przestudiować – rozważyć wraz z Bożym Słowem w
osobistej modlitwie przed Panem (Ps.139,2324).
Gdy pozwolimy Panu, aby skonfrontował stan naszych serc…
Gdy pozwolimy Panu, aby Prawda przemawiała do naszego życia…
Gdy pozwolimy Panu, aby Jego moc połączona z Jego łaską rozpoczęła oczyszczenie i
odbudowę Jego Świątyni w nas… (za naszym pozwoleniem i współpracą z Nim)…
Gdy pozwolimy Panu na nasze uświęcenie, które przychodzi przez Jego łaskę i moc;
naszą wiarę oraz poprzez krzyż…, będziemy bardziej doświadczać Jego cudownej
obecności w nas… w Jego Świątyni w nas…; będziemy mogli się cieszyć Jego żywą
obecnością w nas oraz będziemy w stanie czerpać z naszego dziedzictwa odkupienia.
Wierzę, że wszyscy pragniemy bardziej doświadczać Boga w swoim osobistym życiu jak
i w kościele, a to może się stać tylko wtedy, gdy Ten, który zamieszkał w nas będzie
mógł manifestować swoją żywą obecność w nas i przez nas poprzez swoją miłość,
swoją łaskę, moc i chwałę…
Wierzę, że wszyscy pragniemy, aby Bóg zamieszkiwał pośród nas manifestując swoją
obecność poprzez miłość, łaskę, miłosierdzie i moc, a to staje się, gdy Boży lud żyje w
czystości; w świętości szanując Boże Słowo; szanując osobę Ducha Świętego i
pozwalajac Mu działać tak, jak On chce…
Wierzę, że wszyscy pragniemy widzieć Jego chwałę oraz doświadczać więcej
odpowiedzi na nasze modlitwy, które zanosimy do Niego indywidualnie oraz jako Jego
Ciało, a to dzieje się, gdy Boży lud szanuje Boga Ojca; szanuje Jego Syna – Jezusa
Chrystusa; szanuje osobę Ducha Świętego; żyje w pokorze i bojaźni Pańskiej wykonując
Jego Słowo oraz jest poddany Jego prowadzeniu...
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Prośmy Go o to; zabiegajmy o to; poświęćmy się dla tego… a to przyjdzie.
Jesteśmy Ciałem Jezusa Chrystusa na tej ziemi, a więc naszą odpowiedzialnością przed
naszym Panem – Królem i Zbawicielem jest być w jedności serc, ponieważ tam, gdzie
jest jedność tam jest Jego błogosławieństwo.
Potrzebujemy jedności z Nim w Duchu Świętym i jedności ze sobą nawzajem…
Potrzebujemy także zrozumienia Kościoła jako Bożej Rodziny…
W każdej rodzinie są rodzice; są dorosłe dzieci; są dorastające dzieci; są małe dzieci
oraz nowo narodzone dzieci…
Każdy potrzebuje wiedzieć kim jest i jakie jest jego miejsce i rola w tej rodzinie…
Potrzebujemy coraz bardziej odzwierciedlać w sobie naturę Jezusa i Jego charakter, a to
przychodzi poprzez święte i poświęcone życie oraz poprzez posłuszeństwo wobec Jego
Słowa.
Potrzebujemy uczyć się być nieustannie poddanym i prowadzonym przez Ducha
Świętego, aby współpracować z Panem w wypełnianiu Jego woli dla nas osobiście i dla
nas jako kościoła.
Nasz Pan – Jezus Chrystus pragnie objawiać swoją chwałę pośród swego ludu aby
przynosić potrzebującym Boże Królestwo.
Jako Jego Ciało na ziemi czyli Kościół potrzebujemy nauczyć się bardziej szanować
Jego Słowo oraz Jego obecność, ponieważ On nie przyjdzie tam, gdzie nie ma
pragnienia spotykania się z Nim oraz tam, gdzie nie ma szacunku dla Jego Osoby.
Potrzebujemy także prawdziwej jedności – jedności serc, ponieważ rozczłonkowane
ciało nie jest w stanie za wiele zrobić.
Potrzebujemy właściwych połączeń oraz wzajemnego poddania i szacunku w kościele.
Może nam w tym pomóc nasze zrozumienie czym jest Ciało Chrystusa, nasza wiara oraz
Jego łaska i moc.
Każdy z nas potrzebuje znaleźć swoje miejsce w tym Ciele, w służbie, w wizji i misji tego
kościoła, ale także w swoim osobistym życiu.
Duch Święty zna to miejsce i pragnie pomóc każdemu dojść do niego, wyposażyć go
oraz pomóc mu w nim służyć. Zabiegajmy o to w naszych modlitwach.
Nie przychodźmy tylko do kościoła, ale stawajmy się Kościołem – zaangażujmy się…
Budujmy Dom naszego Boga; budujmy „ Przybytek Dawida” na tej ziemi oraz dzielmy się
Bożą miłością z tymi, którzy jeszcze nie znają Pana.
Nauczmy się także właściwie korzystać z tych Jego błogosławieństw, którymi nas
obdarował w kościele.
Wiele otrzymaliśmy od Pana… szanujmy to…doceniajmy to… i dzielmy się tym…
Jego dobrotliwa ręka z Jego błogosławieństwem ciągle spoczywa na tym miejscu…
Bądźmy Mu wdzięczni za to, co już mamy; dzielmy się tym z innymi, a będziemy
otrzymywać jeszcze więcej i staniemy się większym błogosławieństwem dla innych.
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Niech ten czas 21 dniowego postu będzie dla każdego z nas indywidualnie i jako
kościoła czasem zastanowienia się, refleksji oraz weryfikacji swoich priorytetów;
swoich postaw; swoich decyzji i wszelkich planów przed Panem Jezusem Chrystusem.
Potrzebujemy podejść do tego postu jako „ ciało” , a nie jako pojedyncze członki.
To jest post Kościoła Kanaan we Wrocławiu (w tym dzieci), a nie post „ Jasia i Małgosi” .
Jeśli ktoś jest sympatykiem naszego kościoła, może się przyłączyć do tego postu – to
jest tylko kwestia serca i wiary danej osoby.
Jeśli jesteś członkiem tego kościoła, potrzebujesz wziąć w tym poście udział.

Modlitwa:

Boże i Ojcze nasz, niech Twoja łaska, która trwa na wieki pomoże każdemu z nas przyjąć
Prawdę, która prowadzi do wolności…
Niech Twoje miłosierdzie, które góruje nad sądem sprawiają w nas pragnienie czystości,
świętości, poświęcenia oraz uwrażliwi nasze serca na Twoje Słowo, Twoją wolę i Twoje
prowadzenie...
Niech Twoja potężna moc przemienia nas na obraz i podobieństwo Twego Syna –
Jezusa Chrystusa oraz pomoże nam w czasie tego postu bardziej zjednoczyć się i
zbliżyć się do Ciebie oraz do siebie nawzajem...
Błogosław nas swoją żywą obecnością; swoją chwałą oraz mocą Twojego Królestwa...
„ Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas…odpuść nasze winy (nieprawości) i grzechy
nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie...” (2Mj.34,9)
O to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Twojego Syna – Jezusa Chrystusa.
Amen.
Proszę przekażcie tą informację wszystkim tym, z którymi macie kontakt (członkom kościoła
oraz sympatykom CCH Kanaan).
Wasz w Chrystusie – Pastor Bolesław z żoną Ewą
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