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Proszę o poinformowanie Zboru w sobotę 30 stycznia.
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Kieruję do Was ten list pragnąc przybliżyć dwie bardzo ważne inicjatywy dotyczące naszego
życia oraz służby Panu Bogu, które zostały przyjęte przez Radę Diecezji Wschodniej.
ZJEDNOCZENI W SŁOWIE, MODLITWIE I MISJI
Powrót Pana Jezusa Chrystusa przybliża się. Jako lud Boży potrzebujemy prawdziwego
zjednoczenia z Nim w naszym codziennym życiu oraz serdecznych relacji we wspólnocie
wierzących. Potrzebujemy duchowego ożywienia, reformacji w naszym stylu życia oraz
świadczenia w mocy Ducha Świętego.
Niech nasze serca każdego dnia przyjmują Bożą zachętę do trwania w Nim poprzez Słowo
Boże, pozwalające doświadczać głębszej relacji z Bogiem, poprzez gorliwą modlitwę
przybliżającą nas do Niego oraz zaangażowanie w dzieło zwiastowania ewangelii w słowach
i czynach.
Jedność, o którą modlił się Chrystus w słowach „Ja w nich a Ty we mnie, aby byli doskonali
w jedności” (J17,23), zbudowana jest na Nim, na poddaniu się Jego woli i nauce, na standardach
Jego Słowa – taka jedność stanowi o sile Bożego Kościoła. Nie możemy biernie czekać w obliczu
nadchodzących wydarzeń. Studiujmy pilnie Boże Słowo, poświęcajmy czas na zaangażowaną
modlitwę oraz przekazujmy bliźnim prawdę o zbawieniu w Chrystusie. Przyjmujmy każdego
dnia dar Ducha Świętego i aktywnie oczekujmy Jego mocy do wykonania powierzonej każdemu
z nas służby.
ZJEDNOCZENI W MODLITWIE
Pan Bóg hojnie zsyła Swoje błogosławieństwa w odpowiedzi na nasze modlitwy. Naszym
przywilejem jest dziękczynienie ale również błagania i prośby. „My zaś pilnować będziemy
modlitwy” (Dz 6,4) – te poruszające słowa wypowiedziane przez jednego z apostołów niech dziś
staną się dla nas zachętą do gorliwego zjednoczenia w modlitwie z naszym Bogiem.
„Zjednoczeni w modlitwie” to wartościowa inicjatywa zachęcająca do codziennej modlitwy
wstawienniczej o osoby, które pragniesz przyprowadzić do Chrystusa oraz o rozwój dzieła
Bożego w Diecezji Wschodniej. Na każdy tydzień zostanie przygotowany biuletyn modlitewny.
Możemy korzystać z niego łącząc się w modlitwach o Boże odpowiedzi na przedstawione w nim
intencje. W ten sposób na terenie całej diecezji będziemy modlić się rozwój Dzieła Bożego.
Wśród intencji będą między innymi: dotyczące duszpasterstwa, różnych działań misyjnych

podejmowanych przez zbory w Diecezji Wschodniej, czy np. będziemy w całej diecezji
szczególnie modlić się o jeden ze zborów, bądź o konkretne miejsca będące nowymi terenami
działalności misyjnej.
Pierwszy numer biuletyny przekazujemy do Waszych rąk również w formie papierowej,
abyście mogli zapoznać się z nim. Kolejne numery cotygodniowego biuletynu dostępne będą
w wersji elektronicznej.
Zachęcam Cię bardzo serdecznie, abyś dołączył do diecezjalnej grupy modlitewnej. Wyraź
swoje
pragnienie
otrzymywania
biuletynu
modlitewnego
pisząc
na
adres
zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl a co tydzień otrzymasz na adres mailowy aktualny numer
biuletynu. Możesz również korzystać ze strony www.adwentysci.org.pl na której kolejne
numery biuletynu będą zamieszczane.
Zachęcam do korzystania z biuletynu modlitewnego nie tylko w czasie osobistych modlitw
ale również podczas domowych nabożeństw rodzinnych, podczas nabożeństw modlitewnych,
jak również, jeśli zbór tak postanowi zaplanować, to i w czasie nabożeństw sobotnich – modląc
się w przedstawionych intencjach.
Zakładki, które wraz z tym listem otrzymujecie, drodzy, niech będą nie tylko informacją
o wspomnianych inicjatywach, ale również przypomnieniem oraz zaproszeniem do wzięcia
w nich udziału.
Nasz Dobry Bóg czeka na sposobność zsyłania nam pełni Swych błogosławieństw. Tak
bardzo potrzebujemy codziennego napełnienia naszych serc i życia obecnością Ducha Świętego
oraz Jego mocą i darami. Niechaj opisane inicjatywy będą pomocą dla nas wszystkich w naszej
wędrówce z Bogiem a zaangażowanie w nie niech przyniesie wiele Jego błogosławieństw
w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zborowym oraz w życiu naszych bliźnich.
Z życzeniami Bożego pokoju
Pastor Piotr Stachurski
Przewodniczący Diecezji Wschodniej

Ps.
Zwracam się z serdeczną prośbą do Rad Zborów, aby zadbały o osoby, które z różnych przyczyn
nie będą miały możliwości dostępu do wersji elektronicznej biuletynu modlitewnego.
Niejednokrotnie właśnie ci bracia i te siostry mają więcej czasu, który chętnie przeznaczą na
modlitwę. Proszę o takie zorganizowanie, by te osoby mogły otrzymywać biuletyn w wersji
drukowanej. Nowy numer biuletynu będzie dostępny zawsze w piątek. Dziękuję serdecznie za
Wasze zaangażowanie.

