TYDZIEŃ 175: 2.06.-8.06.2019

„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże,
które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie,
ale, jak to jest prawdziwie, jako Słowo Boże,
które też w was wierzących skutecznie działa” (1Tes 2,13)
Refleksja
„I do nas odnoszą się te ostrzeżenia Słowa
Bożego, mówiące o niebezpieczeństwach
otaczających chrześcijański zbór. Jak za
dni apostołów za pomocą filozofii i tradycji
ludzkiej próbowali zniszczyć wiarę w
Pisma, tak i dzisiaj wróg sprawiedliwości
przez nauki spirytystyczne i panteistyczne,
i przez tak lubiane krytyczne spojrzenie
ewolucjonizmu i teozofii sprowadza dusze
na niebezpieczne ścieżki. Dla wielu Biblia
jest, jak gdyby lampą bez oliwy, bowiem
umysły ich weszły na drogę rozumowego
tylko pojmowania wiary., co przynosi
niezrozumienie i zamęt. Dzieło ‘głębszego
krytycyzmu’ przez drobiazgowe analizy
i snucie domysłów niszczy wiarę w Biblię
jako boskie objawienie. Jest to okradanie
Słowa Bożego z mocy kierowania,
podnoszenia i inspirowania ludzkich
istnień. Przez spirytualizm wielu uczy się
wierzyć, że pragnienie jest najwyższym
prawem, że wolność upoważnia do
wszystkiego i że człowiek odpowiada
jedynie przed sobą samym” (Ellen G.
White, Działalność apostołów, wyd. III, s.
288).
Dziękczynienie
• Dziękujemy Panu za moc Jego Słowa,
która zmienia nasze życie.
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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.
• Modlimy się o całkowite zaufanie do
Słowa Bożego tak, aby wiara w prawdy
Pisma Świętego była większa niż to, co
nam się wydaje, co widzimy czy
czujemy.
• Modlimy się o zbór w Krasnej Wsi, Bożą
opiekę dla wierzących oraz wzrost
zboru duchowy i liczebny, aby wielu
mogło jeszcze poznać Chrystusa
i uwierzyć w Niego.
• Modlimy się gorąco o szczególnie
potrzebujących Bożej pomoc oraz
uzdrowienia: Igora z Podkowy Leśnej,
Kamelię z Łodzi Górnej oraz Krzysztofa
z Hajnówki.
• Modlimy się bardzo gorąco, zgodnie
z nakazem Pana Jezusa, aby Pan Bóg
„wyprawił robotników na żniwo
swoje” (Mt 9,38). Niechaj On powołuje
nowe osoby do służby pastorskiej oraz
ewangelistycznej. Niechaj On angażuje
każdego wyznawcę w służbę Bogu
oraz ludziom.
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