POST KOŚCIOŁA: 2.01.2020 – 23.01.2020
Witajcie kochani bracia i siostry w Chrystusie…
Tak jak w poprzednich latach, jako kościół Kanaan we Wrocławiu, wchodzimy w nowy rok
poprzez 21 dniowy „Post Daniela”.
Ku przypomnieniu:
Post Daniela: Dn.10,2-3: „…byłem w żałobie przez trzy tygodnie…” (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 w tym TV)
Bóg przyszedł z odpowiedzią do Daniela, gdy ten „postanowił zrozumieć i ukorzył się
przed swoim Bogiem” (Dn.10,12). Jest to wzorzec dla nas.
Post rozpoczynamy 2.01.2020 godz.19.00, a kończymy 23.01.2020 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.
Post = zamknięte usta: nie przyjmujesz pokarmu; nie wypowiadasz słów…
Post nie zmienia Boga, ale ofiara postu zmienia nas:
• W czasie postu „umiera” nasze ciao – cielesność, stajemy się bardziej wrażliwi na głos
Ducha Świętego…
Post jest naszą ofiarą składaną Bogu Ojcu, na którą On odpowiada.
Post jest też „formą” modlitwy pomagając w duchowej wojnie z naszym wrogiem, który
kusi, zniechęca, zatrzymuje, powstrzymuje…
Post jest także „formą” pokuty i ukorzenia się przed Świętym Bogiem, aby bardziej
zbliżyć się do Niego – mieć z Nim głębszą więź oraz aby Jego namaszczenie, które złożył
na naszym życiu mogło przynosić większe owoce dla Bożego Królestwa.

Jako Jego Ciało na ziemi, ze względu na czasy, w których żyjemy:
•

Potrzebujemy głębszego oczyszczenia, uświęcenia i poświęcenia…
- Bóg Ojciec pragnie nas wychować na dojrzałych synów – dojrzałe córki, abyśmy mogli
czerpać ze swojego dziedzictwa jakie otrzymaliśmy w Chrystusie oraz abyśmy mogli
współpracować z Bogiem Ojcem na tej ziemi w celu manifestacji Jego Królestwa

•

Potrzebujemy objawienia dzieła krzyża oraz naszej pozycji w Chrystusie…
- Zostaliśmy odkupieni z królestwa ciemności i przeniesieni do Królestwa Jego
Umiłowanego Syna Jezusa – to jest nowe miejsce życia na ziemi dla każdego nowego
stworzenia w Chrystusie… [zbyt wiele Bożych dzieci ciągle żyje pod wpływem ducha tego
świata zamiast czerpać z Jego Królestwa]
- Otrzymaliśmy pozycję władzy i autorytetu nad wrogiem i jego królestwem – używajmy tej
władzy i autorytetu w swoim osobistym życiu oraz dla tych, którzy są jeszcze pod władzą
szatana… [uczmy się tego i wzrastajmy w tym]

•

Potrzebujemy właściwego zrozumienia i objawienia czym jest Boża łaska, jak czerpać
z tej łaski oraz jak w niej żyć…
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- Cudowna Boża łaska jest Bożą mocą ku przemianie każdego serca – życia, ale aby z niej
móc czerpać, potrzebujemy uniżenia i pokory przed Świętym Bogiem… [pierwszym krokiem
do pokory jest stawanie w prawdzie]
- Boża łaska nigdy nie będzie „kocem” przykrywającym bunt, niezależność czy
nieposłuszeństwo wobec Słowa Boga Ojca… [Boża łaska przemienia nas – ma moc
przemienić nas na obraz i podobieństwo Chrystusa]
•

Potrzebujemy także zrozumienia tego, co się obecnie dzieje na ziemi oraz Jego woli
dla nas osobiście oraz dla nas jako lokalnego kościoła Kanaan, aby móc godnie i
efektywnie reprezentować Jezusa Chrystusa w tym mieście i nie tylko….
- żyjemy w czasach ostatecznych; widzimy ciągle narastającą nieprawość na ziemi –
nieprawość, która sprowadza Boże sądy – sądy ku przemianie serc… [Iz.26,7-10]
- widzimy także jak dobry Pan powołuje do swego Królestwa nowe pokolenie – szczególnie
młodych; powołuje nowe wspólnoty – kościoły… [kościoły domowe z wierzących różnych
denominacji]
- widzimy jak Pan „wylewa” Swego Ducha Świętego na „głodnych” Boga wierzących…
- w tych czasach desperacko potrzebujemy rozpoznawać swoje obdarowanie, powołanie,
namaszczenie, aby służyć tym Ciału Chrystusa oraz tym, którzy żyją w królestwie
ciemności… [tam, gdzie jest potrzeba w Ciele Chrystusa, tam zawsze jest zaspokojenie tej
potrzeby przez Pana]
- w czasach, w których żyjemy, potrzebujemy poznawać Boga jako Ojca ucząc się
przyjmować i szanować Jego Słowo… [nie tylko Słowa zachęty, ale także Słowa korekty,
Słowa napomnień i ostrzeżeń]
- potrzebujemy poznawać Jego drogi i uczyć się chodzić Jego drogami – jeśli to
zlekceważymy, możemy łatwo zboczyć z Jego dróg, które On dla nas wyznaczył…
- potrzebujemy poddawać się pod Jego wychowanie, aby dojść do dojrzałości w
Chrystusie…

•

Potrzebujemy rozpoznawać, uznawać i szanować namaszczenia, które Pan Jezus
„złożył” na swoich sługach w Ciele Chrystusa
- to pomoże nam czerpać z tych namaszczeń zaspokojenie wszelkich swoich potrzeb…
- to pomoże nam czerpać z wszelkich błogosławieństw, które On złożył w Kościele – w
całym Ciele Chrystusa na ziemi…
- uczmy się rozpoznawać te namaszczenia i czerpać z nich…
- szanujmy Boże sługi, które On powołał do służby w swoim Królestwie i stawia je na naszej
drodze życia… [szanując ich, szanujesz samego Pana]

•

Potrzebujemy większej wrażliwości na osobę Ducha Świętego
- On pragnie nas osobiście i jako zgromadzenie – Jego Ciało, uświęcać, nauczać,
korygować, zachęcać oraz prowadzić i wyposażać w celu wypełnienia powołania i
przeznaczenia jakie złożył na naszym kościele…

•

Wierzę, ze wszyscy pragniemy widzieć Jego chwałę oraz doświadczać więcej odpowiedzi
na nasze modlitwy, które zanosimy do Niego indywidualnie oraz jako Jego Ciało
- to dzieje się, gdy Boży lud szanuje Jego Słowo – Słowo Boga Ojca… (Jezusa)
- to dzieje się, gdy Boży lud szanuje Jego obecność oraz jest poddany Jego prowadzeniu…
- prośmy Go o to; zabiegajmy o to; poświęćmy się dla tego… a to przyjdzie…
- potrzebujemy wzrastać od bycia niemowlakiem w Chrystusie do bycia duchowym ojcem –
duchową matka dla następnego pokolenia…

•

Potrzebujemy zrozumienia Kościoła jako Bożej Rodziny
- w każdej rodzinie są rodzice; są dorosłe dzieci; są dorastające dzieci; są małe dzieci oraz
nowo narodzone dzieci…
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- każdy potrzebuje wiedzieć kim jest i jakie jest jego miejsce i rola w tej rodzinie…
•

Potrzebujemy uczyć się być nieustannie poddanym i prowadzonym przez Ducha Świętego
- wszystko to po to, aby współpracować z Panem w wypełnianiu Jego woli dla nas osobiście
i dla nas jako kościoła…

•

Jako Jego Ciało na ziemi czyli Kościół potrzebujemy nauczyć się bardziej szanować
Jego Słowo oraz Jego obecność – to jest Słowo Boga Ojca; to jest obecność Jego
Świętego Ducha
- On nie przyjdzie tam, gdzie nie ma szacunku dla Jego Słowa, gdzie nie ma pragnienia
spotykania się z Nim oraz tam, gdzie nie ma szacunku dla Jego Osoby – Osoby Ducha
Świętego…

•

Potrzebujemy właściwych połączeń oraz wzajemnego poddania i szacunku w
lokalnym kościele oraz w całym Ciele Chrystusa na ziemi
- 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 w czasie tego postu...

•

Nauczmy się także właściwie korzystać z tych Jego błogosławieństw, którymi nas
obdarował. Wiele otrzymaliśmy od Pana…
- Jego dobrotliwa ręka z Jego błogosławieństwem ciągle spoczywa na tym miejscu…
- szanujmy to i 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…

•

Rozważajmy i módlmy się poniższymi fragmentami Bożego Słowa:
- Ef.1,17-18: Boże Pana mojego, Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj mi [daj nam] Ducha
mądrości i objawienia, abym mógł poznać [abym mogła poznać; abyśmy mogli poznać]
Twego Syna – Jezusa Chrystusa i być [żyć] w Nim; Otwórz oczy mojego serca [naszych
serc], abym wiedział [abym wiedziała; abyśmy wiedzieli] jaka jest nadzieją, do której mnie
powołałeś [nas powołałeś] i jakie bogactwo Twojej chwały jest moim udziałem [naszym
udziałem] w Jego dziedzictwie…
- Ef.3,14-21: Boże Ojcze, zginam kolana swoje [zginamy kolana swoje] przed Tobą, od
którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię [od którego cała rodzina w
niebie i na ziemi bierze swoja nazwę – imię] – spraw według bogactwa chwały swojej,
żebym był [żebym była; żebyśmy byli] przez Ducha Świętego, Jego mocą, utwierdzony
[utwierdzeni] w wewnętrznym człowieku; spraw, żeby Twój Syn – Jezus Chrystus, przez
wiarę zamieszkał w sercu moim [w sercach naszych], a ja żebym był wkorzeniony i
ugruntowany [a my, żebyśmy byli wkorzenieni i ugruntowani] w miłości; spraw, abym zdołał
pojąć [abym zdołała pojąć; abyśmy zdołali pojąć] ze wszystkimi świętymi, jaka jest
szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mógł poznać [i mogła poznać; i mogli
poznać] miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abym został wypełniony
[abym została wypełniona; abyśmy zostali wypełnieni] całkowicie pełnią Bożą. Tobie zaś,
który według mocy działającej we mnie [mocy działającej w nas] potrafisz daleko więcej
uczynić ponad to wszystko, o co cię proszę [o co Cię prosimy], albo o czym myślę [o czym
myślimy], Tobie niech będzie chwała w moim życiu [w naszym życiu], w Kościele i w
Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.

3

Módlmy się tymi modlitwami indywidualnie za siebie rano oraz razem jako rodzina [za
kościół; za nas, jako rodzinę] wieczorem.
Aby nasz post mógł być przyjęty przez Boga Ojca, sprawdźmy najpierw nasze serca, czy
jesteśmy pojednani z braćmi i siostrami w kościele; ze współmałżonkiem; z członkami
naszych rodzin oraz z samym Bogiem Ojcem.
Rozważajmy Iz.58,1-11, który pokazuje prawdziwy post, podobający się Bogu Ojcu.
Rozważajmy także w czasie tego postu Kol.3,23-24:
„Cokolwiek czynicie, z duszy [z serca] czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że
od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.”
Niech ten czas 21 dniowego postu będzie dla każdego z nas indywidualnie i jako
kościoła czasem rozważania; przyjmowania objawienia; 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.
Na czas tego postu, odwołujemy wszelkie spotkania grup domowych czy służb oraz
wszelkie „kościelne” aktywności.
Jako kościół, spotykamy się na wspólnej modlitwie w dniach: 8.01; 15.01 i 22.01 o
godz.18.00 – 19.00 w budynku kościoła. Będzie to czas wspólnej modlitwy przed Bogiem
Ojcem. Prosimy, zaplanujcie sobie ten czas.

Modlitwa:
Boże i Ojcze nasz, niech Twoja łaska, która trwa na wieki i Twoja potężna moc
przemienia nas na obraz i podobieństwo Twego Syna – Jezusa oraz pomoże nam w
czasie tego postu bardziej zjednoczyć się i zbliżyć się do Ciebie oraz do siebie
nawzajem...
Niech Twoje miłosierdzie, które góruje nad sądem sprawia w nas pragnienie czystości,
świętości, poświęcenia oraz uwrażliwi nasze serca na Twoje Słowo, Twoją wolę i Twoje
prowadzenie...
Błogosław nas swoją ochroną; swoją żywą obecnością; swoją chwałą oraz mocą
Twojego Królestwa...
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).
Powyższy plik jest dostępny poprzez biuro kościoła oraz na stronie internetowej kościoła.
Wasz w Chrystusie – Pastor Bolesław z żoną Ewą
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