TYDZIEŃ 100: 24.12-30.12.2017
„Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie,
i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome nie zboczyło,
ale raczej uzdrowione zostało” (Hbr 12,12.13)
Refleksja
„Jeśli ktoś wśród nadzwyczajnych okoliczności
wpada w duchową ekstazę, to nie znaczy, że
jest chrześcijaninem. Świętość to nie uniesienie: to wewnętrzne poddanie się woli Bożej; to
prowadzenie życia zgodnego z każdym słowem wychodzących z ust Bożych; to wypełnienie woli naszego niebieskiego Ojca; to pokładanie ufności w Nim w czasie prób, tak w ciemnościach nocy, jak w świetle dnia; to prawdziwe,
niepozorne kroczenie z wiarą; to poleganie
z niekwestionowaną ufnością na Bogu i Jego
miłości. (…) Do dziś Bóg używa Swego Kościoła, by oznajmić światu Swój cel. (…)
W wielu miejscach poświęceni mężowie i niewiasty udzielają światła rozjaśniającego innym
drogę zbawienia przez Chrystusa. A jeśli pozwolą dalej świecić swemu światłu, jak czynili
to ci, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali
chrzest Ducha, przyjmą jeszcze więcej Jego
mocy. W ten sposób ziemia oświetlana będzie
chwałą Bożą” (Ellen G. White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 32-34).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu panowanie oraz prowadzenie Ducha Bożego w twoim życiu.

Prośby i wstawiennictwo
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wieczorem, albo o każdej innej porze o 7 osób,
które pragniesz przyprowadzić do Jezusa
Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Diecezji Wschodniej.
• Módl się o prawdziwe poświęcenie i poddanie serca panowaniu Ducha Bożego.
• Módl się o zbór Łódź Widzew, aby Pan Bóg
bardzo błogosławił wierzących a moc Jego
Ducha niechaj uzdalnia do owocnej służby
dla zbawienia ludzi.
• Módl się o Boże działanie podczas Zjazdu
Młodzieży w Łodzi (12-14.01) oraz Zjazdu Młodzieży w Białymstoku (29- 31.12), aby uczestnicy wzmocnili wiarę i oddanie Jezusowi.
• Módl się o to, abyśmy jak najlepiej wykorzystali ten dogodny do głoszenia ewangelii
czas pomagając ludziom przyjąć zbawienie.
• Módl się o rozwój ewangelii na nowych terenach naszej Diecezji, aby Bóg działał.
• Módl się o jedność z zborach i grupach naszej
Diecezji, abyśmy zespolili się w pełnej zapału
ewangelizacji oraz gorliwym oczekiwaniu na
powrót Pana Jezusa Chrystusa.
• Módl się, abyś przyprowadził w nowym roku
choć jedną osobę do Jezusa Chrystusa.
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DOŚWIADCZENIA
I DZIĘKCZYNIENIA
„…A dotąd pomagał nam Pan” (1 Sm 7,12).
Doświadczenia i dziękczynienia
• Dziękujemy Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjednoczeni w modlitwie”. Bardzo dziękujemy za błogosławieństwa, które w odpowiedzi na prośby,
błagania i dziękczynienia były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych zborów. Z ufną
odwagą wołajmy do Niego, bowiem Bóg wysłuchuje pokorne prośby Swoich dzieci, a z każdym
dniem dostrzegamy wyraźniej jak bardzo potrzebujemy wspólnych modlitw i działania dla Boga.
• Dziękujemy Panu Bogu za Jego działanie podczas Wystawy Biblii w Białymstoku oraz w trakcie
wykładów „Tajemnice przeszłości – odkrywanie przyszłości” prowadzonych przez pastora
Webstera. Prowadził on wykłady biblijne poświęcone wiarygodności Pisma Świętego w perspektywie archeologicznej, historycznej i profetycznej, odkrywając przesłanie proroctw Księgi
Daniela i Apokalipsy Jana. Przed wykładami biblijnymi miały miejsce krótkie prelekcje prowadzone przez gości z Tasmanii poświęcone biblijnym zasadom zdrowia (Anna Bocchino) lub relacjom rodzinnym (Diane i Dana Howard). Nie zawiódł także Klub Zielono mi, który zorganizował
mini Expo Zdrowie. Przez dwa tygodnie trwania programu każdego dnia uczestniczyło w nim od
50 do 100 osób. Ogromny wkład w organizację tej misji miał brat Zygmunt Ostrowski, będący jej
inicjatorem a także współprowadzącym, gdyż każdego dnia tłumaczył mówców na język polski.
Kościół w Białymstoku kieruje ogromne wyrazy wdzięczności jemu oraz całej grupie misjonarzy
zza oceanu, a także siostrom i braciom ze zborów Polonii australijskiej, którzy finansowo wsparli
tę misję. Zakończenie tego programu nie jest jednak końcem tegorocznej pracy. Od początku
listopada w zborze w Białymstoku odbywa się seminarium z Księgi Apokalipsy.
• Dziękujemy Panu Bogu za rozwój istniejących i powstawanie nowych Klubów Zdrowia w naszej
Diecezji, szczególnie za Jego działanie w ostatnim czasie w Grójcu, Mrągowie, Giżycku i Zduńskiej Woli. Za wiele osób, które Pan Bóg angażuje do tej służby, jak i za uczestników, aby Bóg im
błogosławił i prowadził do lepszego życia.
• Dziękujemy Bogu za wszystkie nowe osoby, które oddały poprzez chrzest w mijającym roku swe
życie Panu Bogu, aby On dalej prowadził je i pomagał wzrastać w poznaniu i służbie.
• Dziękujemy Panu Bogu za każdą dobrą inicjatywę w zborach i grupach naszej Diecezji. Dziękujemy za poświęcenie wielu osób w służbie, za ofiarność i zaangażowanie. Dziękujemy Bogu za
zapał w działaniach ewangelizacyjnych, prosząc jednocześnie o Jego błogosławieństwo.
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