II TYDZIEŃ
REFORMACJA I PRZEBUDZENIE W KOŚCIELE
Kościół – Ciało Jezusa Chrystusa na ziemi ma zadanie reprezentować, demonstrować i
rozszerzać Królestwo Boże.
„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi”
Dziękczynienie za:
– istnienie Kościoła w Polsce, przez który Pan Bóg realizuje swój plan,
– powstawanie inicjatyw, misji reprezentujących Królestwo Boże i za ich wpływ na kraj:
edukacja, biznes, polityka, kultura, itd.,
– narastającą w Kościele świadomość potrzeby zmiany jakości życia i funkcjonowania,
– narastające pragnienie nadprzyrodzonego życia, oglądania chwały Bożej, manifestowania
się Jego mocy przez Kościół.
Pokuta z:
– budowania własnych Królestw zamiast Królestwa Bożego
– podziałów w ciele Chrystusa
– nadużywania przez przywódców duchowych autorytetu, władzy nad wierzącymi
– niezależności, z braku poczucia przynależności, obojętność wobec członków wspólnoty
– rozluźnienienia moralnego (chory kręgosłup moralny) w ciele Chrystusa
– obmawiania, plotkowania, krytykowania siebie nawzajem i wszystkiego wokół, narzekania
– obojętności kościoła na to co dzieje na zewnątrz
Modlitwa o:
– objawienie tajemnicy Królestwa duchowym przywódcom i całemu ciału Chrystusa.
– zrozumienie, że Kościół to nie instytucje, denominacje, budynki ale ludzie, którzy należą do
Jezusa Chrystusa i wyznają Go jako swojego Pana i Zbawiciela bez względu do jakiej
konfesji należą.
– pojednanie w każdej relacji – w małżeństwie, rodzinie, wspólnocie kościelnej,
w denominacji, między wspólnotami, denominacjami,itd)
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko
stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył
nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im
ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
II Kor. 5:17-18
Pan Bóg uniżył się tak bardzo w osobie Pana Jezusa Chrystusa przed grzesznym i zepsutym
człowiekiem, aby go pojednać ze sobą. Jego pojednanie z człowiekiem obliguje świętych do
służby pojednania.
– objawienie ducha jedności o jaką modlił się Pan Jezus Chrystus.
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat
uwierzył, że Ty mnie posłałeś… Jana 17,21
– przywództwo oparte o ojcostwo i służenie,
– żeby życie całego ciała Chrystusa toczyło się wokół Boga i wokół kościoła. O przywrócenie
poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty i gotowości do służenia jej z poświęceniem,
oddaniem,
– czystość, świętość, o ustanawianie Bożych standardów dla codziennego życia członków
ciała Chrystusa, (I Kor. 6:19-20; I Piotra 1:13-17; 2:9-12)
– prawdziwe, pełne mocy świadectwo dla ginącego świata (odnowienie w Duchu Świętym do
nadprzyrodzonego życia).

