Dzień 1 _ Niedziela, 13 stycznia 2019

BÓG JEST GODNY
UWIELBIENIA
Przeczytaj fragment: Ks. Izajasza 6,1-5

1.

Kiedy prorok Izajasz opisuje swoje doświadczenia spotkania
z Bogiem, bardzo szybko przechodzi od świętości Boga do Jego
Chwały. To znaczy, że kiedy świętość Boga staje się widoczna lub
w jakiś sposób doświadczalna dla ludzi, to wtedy jesteśmy w stanie
zobaczyć i doświadczyć Jego Chwały.
Podstawowe znaczenie słowa święty oznacza – oddzielony od tego,
co zwyczajne. W przypadku Boga oznacza to, że jest On nieskończenie
oddzielony od wszystkiego, jedyny w swoim rodzaju, nieskończenie
cenny. Nie można znaleźć kogokolwiek, lub czegokolwiek, z czym
można, by porównać Boga. Ta nieskończoność czystości, piękna
i boskości staje się w pewnym stopniu widoczna i jaśnieje jako Boża
Chwała poprzez stworzenie, wszystkie działania Boga w historii
i dzieło odkupienia człowieka. Każdy aspekt Bożego charakteru
składa się na Jego Chwałę. My ludzie możemy w małym stopniu
zobaczyć i doświadczyć czym jest Boża Chwała.
Kiedy więc mówimy o Bożej Chwale, nie mówimy o czymś, co Bóg
otrzymuje gdzieś z zewnątrz od kogoś. Chwała Boga nie jest czymś
zależnym od czegoś lub kogoś, ale tym co Bóg posiada. Boża Chwała
jest blaskiem wartości i piękna Boga. Boża Chwała jest ostatecznym
celem. Bóg stworzył wszechświat, stworzył człowieka, działa
w historii, dokonał dzieła odkupienia, aby ukazać swoją Chwałę –
czyli to jaki jest.

Przeczytaj fragment: List do Efezjan 1,11-12
Mimo tego, że Chwała Boża jest niezależna od zewnętrznych
czynników, to jednak człowiek został stworzony, by Chwałę Boga nie
tylko poznawać, ale także, by oddawać Bogu cześć. Co więcej Bóg
stworzył nas, by podzielić się z nami swoją Chwałą. Kiedy odkrywamy
Bożą Chwałę, zauważamy ją i doświadczamy jej, to naszą naturalną
reakcją jest to, że cieszymy Bogiem - tym jaki On jest i oddajemy mu
cześć i chwałę. Oddajemy cześć Bogu nie dlatego, że Bogu czegoś
brakuje i nie dlatego, że coś od Boga chcemy, ale z powodu tego kim
On jest i czego dokonał.

Przeczytaj fragment: Księga Objawienia 19,1-9
Kiedy z woli Boga historia ludzkości znajdzie swój finał, przed tronem
Boga staną ludzie, by chwalić Go i śpiewać Mu pieśni chwały.
Rozważ teraz tekst z Objawienia Jana 19,1-9. Czytaj po jednym
wersecie, po czym módl się do Boga słowami nawiązującymi
do przeczytanego tekstu. Postępuj tak, aż dojdziesz do końca
wyznaczonego fragmentu.
Na podstawie tego fragmentu oceń w modlitwie cztery aspekty
swojej osobowości. Spisz przemyślenia na temat swoich myśli, emocji,
pragnień i wyborów.

Jakie wnioski przychodzą ci do głowy, gdy czytasz o perspektywie
przeżycia tego wydarzenia w niebie pewnego dnia?
Co czujesz, gdy czytasz o perspektywie przeżycia tego wydarzenia
w niebie pewnego dnia?
Czego pragniesz, gdy czytasz o perspektywie przeżycia tego
wydarzenia w niebie pewnego dnia?
Jakie decyzje chcesz podjąć, aby przygotować się do wzięcia udziału
w tym wydarzeniu?
Pomyśl o tym i uczciwie oceń ile czasu w ciągu dnia i całego tygodnia
poświęcasz na to, by skupić się wyłącznie na Bogu i chwalić Go
słowami i pieśniami? Co i jak zamierzasz zmienić, by tego czasu było
więcej?

Zadania na najbliższy tydzień:

UWIELBIENIE X 7
W nadchodzącym tygodniu masz wielką szansę posmakować czym
jest uwielbienie, nie przegap okazji:
-c
odziennie spędzaj czas na modlitwie i uwielbieniu (skorzystaj
z przewodnika)
-
poświęć specjalną godzinę, by dołączyć do łańcucha postu
i modlitwy

-z
organizuj spotkanie modlitewne w swoim domu (skorzystaj
z przewodnika)
- weź udział w spotkaniu organizowanym przez Twoich znajomych
(pytaj, dowiedz się)
- weź udział w środowym Wieczorze Uwielbienia na Ursynowie
-
już nigdy nie spóźniaj się na nabożeństwo, by nie stracić czasu
wspólnego uwielbienia
-
kiedy skończy się post, każdego dnia poświęcaj przynajmniej 15
minut na to, by chwalić Boga, bądź w tym wytrwały i wierny.

