Modlitwa wspólnoty siłą napędową ucznia pańskiego Dz 4,23-31
Dzień 1 ( wtorek). Nasza rzeczywistość, życie, codzienność.
Dz 4, 25-28 „ ...zeszli się ...przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi...”
Tak jak Jezus i kościół pierwotny doświadczamy prześladowań, przeciwności. Musimy codziennie
dokonywać wyborów i opowiadać się za Jezusem. Czy to jest Twoja codzienność?. Sam nie dasz
rady. Potrzebujesz ludzi, którzy myślą podobnie.
Dzień 2 (środa). Potrzebujemy wspólnoty.
Dz 4,23 „....przybyli do swoich...”
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba przynależności.
Czy przychodzisz do wspólnoty jak „do swoich”? Czy czujesz się „ zadomowiony”? Czy budujesz
relacje?
Dzień 3 ( czwartek). Moc w jedności.
Dz 4, 24a „... podnieśli jednomyślnie głos do Boga..”
Jeżeli jesteś „ ze swoimi”, to Twoje serce, Twoja modlitwa jest w jedności z modlitwą całej
wspólnoty. Czy angażujesz się we wspólną modlitwę, czy jesteś tylko biernym słuchaczem?
J 17, 20-23 „....aby i oni stanowili w Nas jedno , aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał...”
Dzień 4 ( piątek). Kto jest na pierwszym miejscu?
Dz 4,24b „...Wszechwładny Stwórco...” Ne 9,6 „ Ty Panie, jesteś jedyny...”
Kościół zaczął swoją modlitwę od oddania chwały Bogu. Stawia nas to we właściwej perspektywie.
Do Boga należy wszelka władza na niebie i na ziemi (Mt 28,18).
Czy stając do modlitwy ufasz Bogu?
Dzień 5 ( sobota). Cel modlitwy.
Dz 4,29-30 „...daj sługom Twoim głosić Twoje słowo z całą odwagą...”
J 17,3 „ A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa.”
Cel: aby wszyscy poznali Jezusa i mieli życie wieczne. Sprowadzanie Królestwa Bożego na ziemię.
O co modlisz się dla swoich bliskich?
Dzień 6 ( niedziela). Owoc modlitwy---przemiana serca.
Dz 4,31 „...wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..”
Bóg wysłuchuje naszego wołania i posyła nam swojego Ducha, który nas przemienia, uzdrawia,
umacnia. Zachęcam Ciebie i siebie do gorliwej modlitwy na każdym spotkaniu wspólnoty, aby
Duch Święty mógł działać. Abyśmy byli apostołami Chrystusa w otaczającym nas świecie.
Dzień 7 ( poniedziałek). Mesjasz Królem
Ps 2 cały. „...Tyś Synem moim. Ja Ciebie dziś zrodziłem....”
Marana tha , przyjdź Panie Jezu!!!
Przyjdź Królestwo Twoje!!!

