TYDZIEŃ 12: 17.04-23.04.2016
„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu
i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem
za wszystkich świętych” (Ef 6, 18).
Refleksja
„Obietnice Boga są pewne i nieograniczone,
a On jest wierny wobec tych, którym ich udzielił. Choćbyśmy nie od razu otrzymali to, o co
prosimy, nie możemy przestać wierzyć, że Pan
wysłuchuje i odpowiada na nasze prośby. Jesteśmy tak omylni i tak krótkowzroczni, że czasami prosimy o coś, co nie będzie dla nas błogosławieństwem. Wtedy nasz Niebieski Ojciec
w miłości odpowiada nam dając to, co będzie
dla nas najwyższym dobrem, to, czego sami zapragnęlibyśmy, gdyby przez Boga oświecone
nasze oczy mogły ujrzeć rzeczy takimi , jakimi
są rzeczywiście. Choć wydaje się, że modlitwy
nasze nie zostały wysłuchane, musimy trzymać
się obietnicy, bowiem z pewnością czas odpowiedzi nadejdzie i otrzymamy wówczas błogosławieństwo najbardziej nam potrzebne. ”. (Ellen G. White, Droga do Chrystusa, wyd. XII, s.
84).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za Jego nieskończoną
mądrość i niewyczerpaną dobroć, przez co
zawsze daje nam to, co najlepsze.
• Dziękuj Bogu, że tak zaangażowany jest w
twoje życie, jakbyś był jedyny na świecie.

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, aby zbory w naszej Diecezji były
miejscami, w których prawdziwie objawia się
Boża miłość i pokój, a odwiedzający je znajdują przyjaźń ludzi i Pana Boga.
• Módl się o zaangażowanie w zborach naszej
Diecezji w różnorodne, kreatywne działania
ewangelizacyjne, byśmy wielu mogli prowadzić do poznania Chrystusa i zbawienia.
• Módl się o Zbór w Lidzbarku Warmińskim,
aby Pan Jezus szczególnie pomógł temu zborowi w realizowaniu w mocy Ducha dzieła
służby oraz rozwijał, prowadził i błogosławił.
• Módl się o wykłady trwające w Piotrkowie
Tryb., Biłgoraju oraz Zduńskiej Woli, aby Pan
Bóg objawiał dalej swą moc i działanie nawracając ludzi do Siebie.
• Módl się o przygotowania do ewangelizacji
namiotowej w Suwałkach (12-22 sierpień)
oraz o mieszkańców tego miasta, aby Pan
Bóg przygotował ich serca na przyjęcie Jego
zbawienia.
•
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DOŚWIADCZENIA
I DZIĘKCZYNIENIA
„…A dotąd pomagał nam Pan” (1 Sm 7,12).
Doświadczenia i dziękczynienia
• Dziękujemy Panu Bogu za 12 już tydzień wspólnych modlitw w Diecezji Wschodniej w ramach
inicjatywy „Zjednoczeni w modlitwie”. Za wiele błogosławieństw i dobrych doświadczeń, które
w odpowiedzi na prośby, błagania i dziękczynienia były udziałem poszczególnych wyznawców
oraz całych zborów.
• Dziękujemy Panu o Bogu, że znów, po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej brakiem lokalu, będą odbywać się nabożeństwa Zboru Warszawa Żoliborz. Na razie będzie to pomieszczenie wynajmowane, ale nadal prosimy Pana Boga o możliwość posiadania lokalu na stałe.
• Dziękujemy Panu Bogu za wielkie błogosławieństwo wykładów „Bądź zdrów” w Zduńskiej Woli.
Na dwa pierwsze wykłady prowadzone w miejskim ratuszu przychodziło ok. 40 osób. Obecnie
kolejne wykłady odbywają się w Domu Modlitwy i bierze w nich udział 20 osób z zewnątrz.
• Dziękujemy Bogu za błogosławieństwo podczas wykładów w Zamościu. Na wykłady „Bądź
zdrów” Bóg przyprowadził osobę, która obecnie przygotowuje się do chrztu.
• Dziękujemy Panu Bogu za blisko 10 osób zainteresowanych, które przychodziły na wykłady biblijne w Piotrkowie Tryb. oraz za kilkuosobową grupę przyjaciół na wykładach w Biłgoraju.
• Dziękujemy Bogu za Jego działanie i pomoc w zdrowiu brata Grzegorza i siostry Teresy z Płocka.
• Dziękujemy Bogu za wielką pomoc i wsparcie udzielone siostrze Agnieszce ze zboru w Białymstoku, która uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Dziękujemy za prawdziwy pokój,
radość i pogodę ducha, których Pan udzielił naszej siostrze. Dziękujemy za Boże dzianie w procesie zdrowienia. Obecnie trwa wielomiesięczna rehabilitacja i choć wciąż nie wiemy, czy nasza
siostra będzie mogła samodzielnie chodzić, możemy polegać na Bogu, że uczyni to co najlepsze.
Siostra Agnieszka pozdrawia wszystkich ze szpitala i przekazuje gorące podziękowania za
wszelką pomoc i modlitewne wsparcie okazane jej oraz jej rodziny.
• Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego działanie wśród dużej grupy wyznawców z Ukrainy spotykających się na nabożeństwach w Warszawie. Od początku kwietnia podjął wśród nich służbę
nowo powołany, pochodzący z Ukrainy polskiego pochodzenia pastor Mikołaj Krzyżanowski.
• Dziękujemy Panu Bogu za bardzo budujący czas i wspaniałe chwile przeżyte podczas Konferencji
Starszych Zborów Diecezji Wschodniej w Podkowie Leśnej. Dobry Bóg bardzo nas błogosławił,
wzmocnił oraz zachęcił do dalszej, oddanej służby.
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