TYDZIEŃ 89: 8.10-14.10.2017
„(…) oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę.
Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja (…)”
(Łk 22, 31.32)
Refleksja
„Nie powinniśmy zatrzymywać się nad rozważaniem korzyści, które szatan przedstawia naszej duszy. Grzech jest nieszczęściem i hańbą
dla każdej duszy, która mu ulega. Tak zaślepia i
jest tak zwodniczy, że wabi nas do siebie. Jeżeli
ośmielimy się wstąpić na grunt szatański, to nie
mamy pewności obrony przed jego potęgą.
Więc o ile tylko możemy, powinniśmy zamknąć
każde wejście, przez które kusiciel mógłby
mieć do nas wstęp. Modlitwa ‘nie wódź nas na
pokuszenie’ zawiera w sobie obietnicę. Jeśli
oddajemy się Bogu, wtedy mamy zapewnienie:
‘Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli
kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem
da i wyjście, abyście je mogli znieść’ (1 Kor
10,13), Jedyną obroną przeciwko złemu jest zamieszkanie Chrystusa w naszym sercu przez
wiarę w Jego sprawiedliwość” (Ellen G. White,
Nauki z Góry błogosławienia, wyd. III, s. 111).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za Jego codzienną opiekę,
oraz za to, jak chroni cię od zła.
• Dziękuj Panu Jezusowi i oddaj Mu chwałę za
Jego wspaniałe zwycięstwo nad szatanem,
nad grzechem oraz śmiercią.

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 to, abyś zwycięsko przechodził
przez każdą osobistą próbę wiary.
• Módl się o grupę w Sochaczewie, aby Pan
Bóg bardzo błogosławił wierzących w tej niewielkiej wspólnocie oraz aby przyprowadził
wiele osób do zbawienia.
• Módl się Boże działanie podczas Wystawy Biblii w Białymstoku (5-13.10) oraz wykładów
ewangelizacyjnych (15-26.10)
• Módl się, aby Pan Bóg szczególnie pomagał
podczas kursu „Rzucam palenie” w Skarżyski-Kamiennej (9-13.10) prowadząc uczestników do zwycięstwa i otwarcia serc Bogu.
• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas
wykładów „Życie ma sens” w Warszawie.
• 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 tym 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 wszelkie Jego błogosławieństwa, którymi obdarzył uczestników
ewangelizacji namiotowej w Suwałkach. Pan Bóg bardzo nam pomógł. On wpłynął na serca
wielu osób w Urzędzie Miasta i mogliśmy odbierać wielką życzliwość z tej strony. Miejsce w mieści, gdzie rozstawiony był namiot otrzymaliśmy bezpłatnie (pomimo stosowanych zwyczajowo
niemałych opłat). Podobnie z salą na wykłady „Rzucam palenie”. Na stronie Urzędu Miasta znalazły się również informacje o naszych programach, a w radio audycja informacyjna. Kilkaset
osób wzięło udział w programie „Expo zdrowie”. W wykładach zdrowotnych oraz biblijnych odbywających się przez osiem wieczorów brało udział od kilkunastu do prawie trzydziestu osób
każdego dnia. Z kilkoma osobami, które brały udział w wykładach prowadzone są obecnie lekcje
biblijne. Na jeden z wykładów przyszła pewna pani. W krótkiej rozmowie po spotkaniu powiedziała, że „Pan Bóg chyba o mnie zapomniał” i odwracając się – odeszła. Te słowa były świadectwem bardzo trudnych doświadczeń jej życia. Została zachęcona, by przychodzić na kolejne wykłady. Pan Bóg sprawił, że wzięła udział w wystawie Expo zdrowie i doznała wiele pokrzepienia.
Brała udział w kolejnych wykładach biblijnych. Po jednym z nich pozostał, by dłużej porozmawiać, nie chcąc opuszczać miejsca, w którym otrzymała tak wiele dobrego. Wielu innych uczestników programu prowadzonego w namiocie wykazywało również otwartość serc na Boże działanie i prowadzenie.
• Dziękujemy Panu Bogu za rozwój i powstawanie nowych Klubów Zdrowia w naszej Diecezji, za
wiele osób, które Pan Bóg angażuje do tej służby, jak i za uczestników, aby Bóg im błogosławił.
• Dziękujemy Bogu za Jego działanie i pomoc podczas Wystawy Biblii w Bielsku Podlaskim.
• 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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