Kazanie na Tydzień Modlitwy

CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA TRUDNE CZASY?
Nie musimy nikogo przekonywać, że żyjemy w czasach końca. Wiemy również jakie
wydarzenia będą się coraz bardziej nasilać. Bóg pragnie nas na to przygotować. Bardzo
pomocną w tej sprawie jest Słowo Boże, a w nim, Księga Daniela. Opisuje doświadczenia
Daniela i jego przyjaciół w Babilonie oraz w kolejnym imperium. Księga ta, wiele wnosi do
lepszego zrozumienia czasów końca, w szczególności, kiedy połączymy ją razem z Apokalipsą.
To właśnie w niej pojawia się Babilon jako system religijno-polityczny, który podobnie jak w
przeszłości, będzie prześladował wierny lud Boży w czasach końca. Dlatego musimy bardzo
dokładnie poznać opisane tam historie. W ten sposób możemy lepiej się przygotować na
nadchodzące wydarzenia.
Już dzisiaj, możemy dostrzec wśród wielu ludzi występujące uczucie lęku, niepewności,
a nawet strachu przed nachodzącą przyszłością. Pewne wypowiedzi filozofów, futurologów
nie budzą optymizmu. Oto niektóre z nich: „Nigdy wcześniej nie było uzasadnionego powodu
do takiego strachu. Nigdy wcześniej takie poczucie bezsensu nie zepsuło wizji młodości, nigdy
wcześniej nie było powodu, by czuć, że rasa ludzka podróżuje drogą, która kończy się tylko
bezdenną przepaścią.” „Coraz więcej osób zastanawia się czy koniec świata jest możliwy w
czasie naszego życia? Często zadajemy sobie pytanie, czy my jesteśmy tym ostatnim
pokoleniem na ziemi?” Nasze czasy nazwano „wiekiem wulkanicznym”
Z jakimi trudnościami przyjdzie nam się zmierzyć? Jak przygotować się na prześladowania?
W Apokalipsie, w 13 rozdziale czytamy, że w czasach końca utworzy się szczególna koalicja,
unia religijno-polityczna, która na naszej planecie przejmie władzę w celu realizowania planów
i strategii szatana. Jakie więc restrykcje będą grozić wiernym Bożym Dzieciom? Czytamy o tym
w (Ap. 13, 11-18). Nie będziemy teraz omawiać tego fragmentu, jednak pragnę zwrócić
uwagę, że Biblia to przepowiada i pragnie nas przygotować na nadchodzące bardzo trudne
czasy. Będzie to niezwykle poważna próba wiary naśladowców Chrystusa. Co powinniśmy
zrobić w tej sytuacji? Jak się przygotować? Czy bać się nadchodzących wydarzeń? Żeby
odpowiedzieć na te pytania udajmy się do historii opisanej w Księdze Daniela, w 6 rozdziale.
Gdzie Pan Bóg pragnie nam uświadomić, że w czasie największych prześladowań On czuwa
i strzeże swoje dzieci.
Czytamy tutaj, że przeciwnicy Daniela, który pełnił bardzo poważną funkcję w Imperium
Medo-Perskim postanowili go pozbawić życia. Zastanawiali się w jaki sposób to zrobić.
Dan.6,4 – Krótka charakterystyka Daniela: „wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż
był w nim nadzwyczajny duch i król postanowił go awansować.” Inaczej mówiąc, Daniel był
napełniony Duchem Bożym, co czyniło z niego wyjątkowego człowieka. Możemy powiedzieć,
że wyróżniał się pod każdym względem. Jego postępowanie było wzorem i przykładem dla
każdego człowieka.
Daniel był człowiekiem kochającym Pana Boga, całkowicie mu ufającym i wierny wszystkim
zasadom Bożym. Praktykował życie modlitwy. Komu się to nie podobało? Jest taka istota, która
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nie lubi, kiedy się modlimy i zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia. Wiemy, że jest to
zbuntowany anioł, który posłużył się ministrami na dworze, żeby Daniel, który był prawdziwym
misjonarzem na dworze królewskim, nie tylko przestał się modlić, ale został pozbawiony życia.
Czy ten plan się powiódł?
Dan.6,5 – Gdy jego przeciwnicy chcieli znaleźć jakikolwiek zarzut w postępowaniu Daniela nie
odnieśli powodzenia. „Gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania
ani winy.”
Dan. 6,6 – Ministrowie doszli do wniosku, że mogą Daniela oskarżyć tylko na tle religijnym.
Pojawia się pytanie: jak wyglądałoby to w naszym przypadku? Czy znaleziono by u nas jakieś
zarzuty? Chcąc prowadzić chrześcijańskie życie, Ap. Paweł podaje nam szczególną radę, która
może nas przygotować na czas kryzysu : „ A nie upodabniajcie się do się do tego świata, ale
przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą,
co jest dobre, miłe i doskonałe.” (Rzym. 12,2) W innym miejscu jest napisane: „Patrząc na
Jezusa sprawcę i dokończyciela naszej wiary.” Tutaj jest źródło naszej siły, wierności
i posłuszeństwa Bogu.
(Dan. 6,7-10) Wydano dekret zakazujący oddawania czci Bogu. Powtórzy się to w czasie końca,
gdzie wszyscy będą zmuszeni do praktykowania narzuconych zasad, między innymi
świętowania niedzieli, zamiast siódmego dnia tygodnia soboty, zgodnie z Bożym Dekalogiem.
Co zrobisz w tej sytuacji? Jak się zachowasz? Czy pójdziesz na kompromis? Zobaczmy jak
zachował się Daniel.
(Dan.6,11) Czy Daniel, gdy dowiedział się o dekrecie królewskim, przestał się modlić? Może
zaczął się ukrywać i w skrytości zanosił prośby do Boga? Odpowiedź jest wyraźna, nie ukrywał
się z tym, że modli się do prawdziwego Boga, który wysłuchuje modlitwy i posiada moc do
zachowania ludzkiego życia w najbardziej ekstrymalnych warunkach. Nadal modlił się trzy razy
dziennie przy otwartym oknie. Nie próbował ukrywać swoich przekonań. Nie bał się śmierci,
ponieważ wiedział, że jego życie jest w rękach Wszechmocnego Boga, jest w stanie go
wyratować go z każdej najtrudniejszej sytuacji. Nawet gdyby stracił życie, wiedział, że Pan Bóg
wzbudzi go z martwych w dniu swego przyjścia. Nasuwa się pytanie: jak my zachowalibyśmy
się w podobnej sytuacji?
Daniel nie bał się dekretu, bo ufał Panu Bogu.
(Dan. 6,14-17) Gdy król dowiedział się o spisku przeciw Danielowi próbował go ratować, ale
bez skutku. Daniel został wrzucony do lwiej jamy. Wrogowie Daniela byli przekonani, że
osiągnęli swój cel. Nie mieli jednak pojęcia o niezwykłym działaniu i mocy Boga.
(Dan. 6,22-23) Wcześnie rano, gdy król przybył do lwiej jamy usłyszał słowa Daniela: „Mój Bóg
posłał swojego anioła, by zamknąć paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły…”
Bóg Daniela jest i naszym Bogiem. Jest On Najwspanialszą Istotą we wszechświecie. Zawsze
czyni to, co najlepsze dla naszego dobra.
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Zastanówmy się, w czym tkwiła siła duchowa Daniela? Właśnie w modlitwie. Nie w tej
automatycznej wypowiadanej bez większego zastanowienia. Modlitwie płynącej z serca,
pełnej miłości i uwielbienia dla Boga.
W jaki sposób możemy się przygotować na nadchodzące doświadczenia i trudności?
Podstawą do zwycięskiego wyjścia z doświadczeń, jest bliska społeczność z Panem Bogiem.
Pojawia się pytanie, jak ją zbudować i zachować?
1. Poprzez studiowania Biblii każdego dnia. Dzięki temu, poznajemy lepiej Bożą wolę
i rozumiemy wypełniające się wydarzenia, oraz znajdujemy odpowiedzi na wiele
osobistych pytań.
2. Poprzez modlitwę.
Jak możemy zdefiniować modlitwę?
Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Nie jest to zwykła rozmowa. To połączenie naszych serc
z Bogiem i zaproszenie Pana Jezusa do naszego życia.
Modlitwa to również spotkanie z Panem Bogiem lub przebywanie w Jego obecności. Chociaż
nie widzimy Pana Boga, to możemy z Nim rozmawiać. On tego bardzo pragnie, ponieważ
bardzo nas kocha i tęskni za nami.
Dlatego dał nam wzór modlitwy „Ojcze nasz” (Mat. 6, 9-13)
Wręcz zachęca nas do modlitw Łuk. 11,9-10 „ Proście, a będzie wam dane, szukajcie
a znajdziecie, pukajcie, a wam otworzą….
Pan Bóg potrafi usłyszeć każdą z naszych modlitw, każdą prośbę i pragnie się do niej
ustosunkować. DLATEGO nazywa się NASZYM OJCEM. On nas widzi, słyszy, wszystko o nas
wie, zna nasze myśli. Jest Kimś niezwykłym. Kocha każdego z nas. Pragnie nam pomóc w
poznawaniu Jego woli. W czasie modlitwy pytamy się Pana Boga o różne sprawy,
potrzebujemy Jego rady i mądrości. Do tego celu służy modlitwa.
Warunki wysłuchania modlitw:
1. Ufać Bogu i kochać GO całym sercem.
2. Wierzyć w Jego obietnice, mieć pewność, że zawsze jest blisko przy nas i chce
odpowiedzieć na nasze prośby.
3. Żyć zgodnie z Bożymi zasadami.
(Dan 6,21-23) Daniel nie bał się dekretu, bo ufał Panu Bogu. Nie ukrywał się z tym, że modli
się do prawdziwego Boga, który wysłuchuje modlitwy i posiada moc do zachowania życia
Daniela nawet wśród lwów. Gdy Daniel znalazł się w jaskini wśród lwów, nic mu się nie stało,
ponieważ Pan Bóg posłał aniołów, którzy ochronili Daniela. Nawet lwy są posłuszne Panu Bogu.
Modlitwa powinna być najważniejszą czynnością naszego życia Modlitwa to utrzymywaniem
kontaktu z Panem Bogiem. Powinniśmy często się modlić i z radością za wszystko dziękować.
W czasie modlitwy powinniśmy być skupieni, ponieważ:
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1. Modlimy się do naszego Ojca w niebie, który nas tak bardzo ukochał. Pamiętajmy,
że nikt na świecie nie ma takiej miłości do nas. (Iz. 49,15-16)
2. Stworzył nas i zapewnił o swojej opiece. (Iz. 41,10)
3. W modlitwie powinniśmy być szczerzy. Jeśli jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi to
podziękujmy za to, a jeśli jest nam smutno, to również powiedzmy o tym Panu
Jezusowi,
4. Pamiętajmy, zawsze powinniśmy podziękować Panu Bogu za wszelkie dary, które
otrzymujemy.
5. Nasze modlitwy mogą mieć różny charakter: wstawienniczy, uwielbienia, skruchy,
dziękczynienia, wyznawanie grzechów, próśb, zmagania, itd.
6. W każdej modlitwie powinniśmy prosić o dar Ducha Świętego.
7. Pan Bóg słyszy nasze modlitwy i odpowiada na nie poprzez swoje Słowo, poprzez
bliską osobę, napełnianie naszego umysłu swoją mocą.
W taki sposób możemy się przygotować na nadchodzący kryzys, który dotknie cały
świat. Spróbuj uczynić modlitwę najważniejszym środkiem łączności z Bogiem.
Nie zapomnijmy również, że są sytuacje w życiu, kiedy modlitwę można nazwać „awaryjną”. Składa się tylko z jednego wyrazu: „Pomocy!” lub „Ratunku!” Na takie wołanie
Pan Jezus nigdy nie jest obojętny.
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