
	

	

TYDZIEŃ 49: 1.01-7.01.2017 

„Ja	jestem	dobry	pasterz	i	znam	swoje	owce,	i	moje	mnie	znają.	
Jak	Ojciec	mnie	zna	i	Ja	znam	Ojca,	

i	życie	swoje	kładę	za	owce”	(J	10,	14.15).		

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 osób, 
które pragniesz przyprowadzić do Jezusa 
Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Die-
cezji Wschodniej.  

• Módl się, aby zbory w naszej Diecezji były 
miejscami, w których prawdziwie objawia się 
Boża miłość i pokój, a odwiedzający je znaj-
dują przyjaźń ludzi i Pana Boga.  

• Módl się  o zaangażowanie w zborach naszej 
Diecezji w różnorodne, kreatywne działania 
ewangelizacyjne, byśmy wielu mogli prowa-
dzić do poznania Chrystusa i zbawienia.  

• Módl się o Diecezjalny Zjazd Młodzieży, który 
odbędzie się w dniach 6-8 stycznia w Łodzi, 
aby Pan Bóg dał wszelkie Swe błogosławień-
stwo dla duchowego zbudowania, przybliże-
nia się każdego do Jezusa oraz inspiracji do 
codziennej służby dla Boga.  

• Módl się o zaangażowanie twoje osobiste 
oraz twego zboru w działania związane z mi-
syjną książką roku „Życie ma sens”, abyśmy 
skorzystali z każdej możliwości przekazania 
tej książki ludziom poszukującym Pana Boga.  

• Módl się dalej o pełny powrót do zdrowia sio-
stry Niny ze zboru w Krasnej Wsi.   

Refleksja 
„Uczniowie Chrystusa podążają za Nim nie  
z bojaźni przed karą, ani też nie w imię nadziei 
na otrzymanie wiecznej nagrody. Odczuwają 
oni bowiem nieporównywalną Jego miłość, ob-
jawioną przez Jego pobyt na ziemi, poczynając 
od żłobu w Betlejem do krzyża na Golgocie. 
Sam Jego widok przyciąga dusz, wzrusza je  
i podporządkowuje sobie. W sercach ludzkich 
budzi się miłość, słuchają Jego głosu i podążają 
za Nim. Jak pasterz idzie za Swym stadem  
i pierwszy naraża się na grożące w drodze nie-
bezpieczeństwa,  tak i Chrystus czyni dla 
Swego ludu. ‘Gdy wszystkie swoje wypuści, 
idzie przed nimi’. Droga do nieba jest uświę-
cona śladami Zbawiciela. Ścieżka ta może być 
stroma i kamienista, lecz Jezus wcześniej ją 
przebył. Jego stopy zgniotły ostre ciernie, aby 
uczynić ją łatwiejszą dla nas, a każde brzemię, 
które mamy dźwigać, niósł On sam” (Ellen G. 
White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 346).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Jezusowi, że w Swej niezrów-

nanej miłości On ponosi z tobą trudy i troski. 
• Dziękuj Bogu, że jest zaangażowany w twe 

życie, jakbyś był jedyną osobą na świecie.  
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Doświadczenia i dziękczynienia  
• Dziękujemy Panu Bogu za 49 już tydzień wspólnych modlitw w Diecezji Wschodniej w ramach 

inicjatywy „Zjednoczeni w modlitwie”. Za wiele dobrych doświadczeń oraz błogosławieństw, 
które w odpowiedzi na prośby, błagania i dziękczynienia były udziałem poszczególnych wy-
znawców oraz całych zborów. Dziękujmy Panu Bogu za wszystko. Chociaż, być może patrząc  
w mijający rok oczekiwaliśmy nieco więcej, to naprawdę możemy pokornie dziękować za dary, 
które stały się naszym udziałem. Przybliżajmy się do Niego jeszcze bardziej oczekując z ufną od-
wagą wielkiego Jego działania, albowiem Bóg odpowiada na gorliwe modlitwy Swych dzieci.                        

• Dziękujemy Panu za Jego pomoc i błogosławieństwo otrzymane podczas prowadzonych w kilku 
miejscach wykładów „Wielki bój”. Chociaż, niestety, zazwyczaj przychodziła na nie niewielka 
liczba osób, to dziękujmy bardzo Bogu za grupę osób zainteresowanych biorących udział w wy-
kładach w Ostrołęce, jak i za obecnych podczas spotkań w Radomiu czy Warszawie.  

• Dziękujemy Panu Bogu za powstanie w ostatnim czasie kilku nowych Klubów Zdrowia: w Olsz-
tynie, Zduńskiej Woli, Bielsku Podlaskim oraz Bisztynku; za wiele osób, które Pan Bóg angażuje 
do tej służby, jak i za przychodzących, którzy już doznali licznych błogosławieństw.  

• Dziękujemy Bogu za grupy osób zainteresowanych przychodzące na wykłady biblijne w Biłgo-
raju oraz w Poddębicach. Niech Pan Bóg dalej rozwija Swe dzieło w tych miejscach.  

• Dziękujemy Bogu za wielką pomoc i wsparcie udzielone siostrze Ninie ze zboru w Krasnej Wsi, 
która uległa poważnemu wypadkowi. Dziękujemy za prawdziwy pokój i wiarę, których Pan 
udzielił naszej siostrze. Dziękujemy za Boże działanie w procesie zdrowienia i pomoc, której On 
będzie udzielał w procesie rehabilitacji.  

• Dziękujemy Panu Bogu za powołanie nowego zboru w Warszawie – Zboru Ukraińskiego. Dzięki 
Bożej pomocy zbór może dalej rozwijać się i służyć tym, którzy przybyli zza wschodniej granicy.  

• Dziękujemy Panu Bogu za grupę osób biorących udział w wykładach i spotkaniach prowadzo-
nych po wakacyjnej ewangelizacji namiotowej w Suwałkach, za wszystkich pragnących dalej po-
znawać Chrystusa Pana i Jego prawdę w swoim życiu.   

• Dziękujemy Panu Bogu za ponad 40 osób, które w mijającym roku zawarły przymierze z Bogiem 
poprzez chrzest w Diecezji Wschodniej. Dziękujemy za Boże prowadzenie w ich życiu oraz za 
wiarę w wędrówce u boku Zbawiciela. Niechaj każdy trwa przy Chrystusie aż do końca.  
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DOŚWIADCZENIA 
I DZIĘKCZYNIENIA 

„…A	dotąd	pomagał	nam	Pan”	(1	Sm	7,12).		


