TYDZIEŃ 104: 21.01.-27.01.2018
„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak
czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi,
kiedy otworzę usta moje, dana byłą mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii, (…)
abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem” (Ef 6,18-20)
Refleksja
„Uczniowie Chrystusa świadomi byli swej nieudolności więc w pokorze i z modlitwą łączyli
swą słabość z Jego mocą, swoją niewiedzę
z Jego mądrością, swoją ułomność z Jego sprawiedliwością i swoje ubóstwo z Jego niewyczerpanym bogactwem. Wzmocnieni i wyposażeni nie obawiali się iść naprzód w służbie Mistrza. (…) Napisane jest o uczniach, będących
przy przemienieniu Chrystusa, że przy końcu
owego cudownego zdarzenia ‘nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego’ (Mat. 17,8). ‘Jezusa
samego’ – słowa te zawierają tajemnicę życia
i mocy, która cechowała życie wczesnego Kościoła. Gdy uczniowie po raz pierwszy usłyszeli
słowa Chrystusa, czuli, że jest On im potrzebny.
Szukali Go, znaleźli i poszli za Nim. Przebywali
z Nim w świątyni, przy stole, na stoku góry, na
polu. Byli z Nim jak uczniowie z nauczycielem
i codziennie przyjmowali od Niego nauki wiecznej prawdy” (Ellen G. White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 36.40).
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, aby Chrystus wypełnił wszystkie
twe braki Swoim niewyczerpanym bogactwem łaski.
• Módl się o zbór w Ostrowcu Świętokrzyskim,
aby Pan pomagał wierzącym trwać mocno
przy Chrystusie i wypełniał ich serca
ogromną radością płynącą ze służby, która
niechaj będzie bardzo owocna.
• Módl się o to, aby Pan Bóg pokazał twemu
zborowi/grupie jak ma macie dbać o wspólne
życie modlitewne oraz jaką działalność misyjną realizować w tym roku.
• Módl się o wierność i ofiarność we wspieraniu Dzieła Bożego, oraz aby Pan zaspokoił
wszystkie twoje prawdziwe potrzeby.
• Módl się o program „Pokonać niechciane nałogi” (22-26.01) w Ostrowcu Św., by uczestnicy doznali wspaniałej Bożej pomocy.
• Módl się o wielkie Boże wsparcie w planowanych wkrótce wykładach biblijnych w Poddębicach i Zduńskiej Woli.

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

