TYDZIEŃ 152: 23.12-29.12.2018
„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje.
On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością”
(Psalm 103, 2-4)
Refleksja
„Pierwsi chrześcijanie często byli powoływani
do stawania twarzą w twarz z siłami ciemności.
Przy pomocy przebiegłości i prześladowań nieprzyjaciel usiłował oderwać ich od prawdziwej
wiary. W czasach współczesnych, kiedy szybko
zbliża się nieuchronny koniec wszystkich rzeczy ziemskich, szatan będzie czynił rozpaczliwe
wysiłki, aby usidlić świat. Obmyśla on wiele planów, aby zawładnąć umysłami i odwrócić
uwagę od podstawowych prawd o zbawieniu.
(…) Jednak dzieło Boże posuwa się nieustannie naprzód, a prowadzą je wierni wysłannicy.
Odziani w zbroję niebios postępują nieustraszenie i zwycięsko, nigdy nie przerywając swej
walki, dopóki każda dusza nie otrzyma dzięki
ich staraniom poselstwa prawdy, właściwego
dla tego czasu” (Ellen G. White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 134.135).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za codzienną ochronę od
zła oraz za siły do życia w świętości i służby
niesienia ewangelii potrzebującym.
• Dziękuj Bogu za przywilej szczerej modlitwy.
• Dziękuj Panu za plany, które ma dla ciebie na
2019 rok i za moc do ich realizacji.

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 odwagę i nieugiętą wiarę w każdej
sytuacji życia, abyś nigdy nie zaparł się Chrystusa i Jego nauk.
• Módl się o braci i siostry ze zboru w Szarowie,
by nieustannie rozwijali się w swej przyjaźni
z Bogiem i wywierali dobry wpływ na społeczeństwo pomagając i przekazując prawdę
prowadzącą innych do zbawienia.
• Módl się, aby Pan Bóg dał nowy Dom Modlitwy zborowi w Olsztynie.
• Módl się o ducha wdzięczności i uwielbienia
dla Boga w naszych zborach.
• Módl się 0 planowane na styczeń Kursy „Rzucam Palenie” w Olsztynie i Ostródzie, aby
Pan Bóg przyprowadził wiele osób i udzielił
im Swojej wspaniałej pomocy.
• Módl się o gorące pragnienie obecności, panowania i mocy Ducha Bożego w twym życiu
oraz o to, by Bóg to pragnienie wypełniał.
• Módl się o to, byś w 2019 roku mógł przyprowadzić ludzi do zbawienia w Chrystusie.
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DOŚWIADCZENIA
I DZIĘKCZYNIENIA
„…A dotąd pomagał nam Pan” (1 Sm 7,12).
Doświadczenia i dziękczynienia
• Dziękuj Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjednoczeni w modlitwie”. Bardzo dziękujemy za pewność Jego obietnic oraz za odpowiedzi na
prośby, błagania i dziękczynienia, które były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych
zborów. Dziękujmy za naszą potrzebę wspólnych modlitw i działania dla Boga.
• Dziękujemy Panu Bogu za każdą dobrą inicjatywę w zborach i grupach naszej Diecezji. Dziękujemy za poświęcenie wielu osób w służbie, za ofiarność i zaangażowanie. Oby jak najwięcej osób
zaangażowanych było w Boże dzieło. Naprawdę każdy wierzący może czynić coś dla Jezusa.
• Dziękuj Panu Bogu, że po wieli latach służby różnych oddanych osób, 20 października miało miejsce nabożeństwo oficjalnego powołania Grupy w Ostrołęce.
• Dziękuj Dobremu Bogu, że 8 grudnia, dzięki Jego wspaniałej pomocy wielu błogosławieństwom
mogliśmy na nowo powołać Zbór w Siedlcach.
• Dziękuj Bogu za osoby, które przychodzą na wykłady będące kontynuację ewangelizacji namiotowej w Zamościu i módl się gorąco o to, by Pan Jezus stał się ich prawdziwym Panem, Zbawcą
oraz Przyjacielem.
• Dziękuj Panu Bogu za osoby, które brały udział w prowadzonych przez młodzież wykładach
„Z niewoli do wolności” w Warszawie oraz wykładach w Łodzi Widzew, aby Bóg dotykał i przemieniał ich serca otwierając je w pełni dla Chrystusa.
• Dziękuj Panu Bogu za wpływ Ducha Bożego na serca wielu osób, które wzięły udział w wystawie
Pisma Świętego w Ciechanowie, doświadczając mocy Bożych Słów.
• Dziękuj Panu Jezusowi za zbory zaangażowane w „Sobotę dla misji” pracujące także w ten sposób dla swego Mistrza i wykorzystujące sobotni czas na niesienie Słowa Bożego innym.
• Dziękuj Panu Bogu za pastorów i ewangelistów służących w Diecezji Wschodniej i wspieraj ich
w modlitwach oraz wspólnej służbie.
• Dziękuj Panu Bogu za pięćdziesiąt kilka osób, które ochrzciły się w naszej Diecezji w mijającym
roku i módl się gorliwie, aby Pan Bóg dalej prowadził i umacniał naszych nowych braci i nowe
siostry na dobrej drodze codziennego życia z Jezusem i służby.
• Dziękuj Panu Bogu za cenną obietnicę Ducha Świętego i proś Boga, abyś był w pełni uczestnikiem tego daru, który zmienia serce i daje moc do zwiastowania ewangelii.
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