TYDZIEŃ 103: 14.01.-20.01.2018
„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami
modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci,
i dla bogobojności został wysłuchany; I chociaż był Synem,
nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5, 7.8)
Refleksja
„Spójrz na Syna Bożego, pochylonego w modlitwie do Ojca! Chociaż jest Synem Bożym, modląc się wzmacnia Swą wiarę i czerpie z nieba
moc przeciwstawiania się złu i pomagania ludziom w ich ciężkiej doli. Jako nasz starszy Brat
zna potrzeby tych, którzy na świecie pełnym
grzechu i pokus chcą Mu służyć. Wie, że wysłannicy, których zamierza posłać są słabymi,
błądzącymi ludźmi, dlatego wszystkim, którzy
stają do Jego służby, przyobiecuje Swą pomoc.
Jego własny przykład jest najlepszym zapewnieniem, że gorliwe i ustawiczne błaganie Boga
w wierze (…) jest w stanie dostarczyć ludziom
pomocy Ducha Świętego w walce z grzechem.
(…) Posłom Ewangelii, klęczącym przed Panem i odnawiającym swoje z Nim śluby, będzie
Bóg każdego poranka udzielał Ducha Świętego, a oni, udając się do swoich codziennych
obowiązków, będą pewni, że niewidzialna
obecność Ducha Świętego pomoże im stać się
współpracownikami Bożymi” (Ellen G. White,
Działalność apostołów, wyd. III, s. 35).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu to, że wzmacnia ciebie każdego dnia dodając wiary, odwagi i miłości.

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, byś codziennie mógł naśladować Jezusa w życiu, poświęceniu i służbie.
• Módl się o zbór w Olsztynie, aby pokój i moc
Boża towarzyszyły życiu i służbie wierzących,
tak by zbór mógł wzrastać zgodnie z obietnicami Bożymi i oparciu o prawdę Jego Słowa.
Proś też o dalszą Bożą pomoc w intencji nowego Domu Modlitwy i Jego interwencję.
• Módl się o Bożą moc i Jego szczególne działanie podczas spotkań Klubów Zdrowia
w Mrągowie i Giżycku (15-16.01).
• Módl się o to, abyśmy w zborach i grupach
Diecezji Wschodniej czas 10 Dni Modlitwy (1020.01) przeżyli naprawdę, podobnie jak uczniowie przed dniem Pięćdziesiątnicy, doznając przebaczenia grzechów, odnowienia serc,
prawdziwego zjednoczenia oraz wyposażenia w moc Ducha Bożego do owocnej służby.
• Módl się o program „Pokonać niechciane nałogi” (22-26.01) w Ostrowcu Świętokrzyskim,
by Jezus pomógł tym, których przyprowadzi.

Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz na adres
zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl aby co tydzień otrzymywać
biuletyn modlitewny, dostępny także na stronie www.adwentysci.org.pl

