TYDZIEŃ 109: 25.02.-3.03.2018
„I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich.
Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,
lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Mk 10,44.45)
Refleksja
„„Bóg działa przez kogo chce. Czasami do wykonania wielkiego dzieła wybiera najpokorniejsze i najskromniejsze narzędzie — objawia
swoją moc w słabym człowieku. My mamy własne standardy, według których jedną rzecz nazywamy małą, inną — wielką. Bóg natomiast
nie ocenia rzeczy według naszych wartości. Nie
myślmy, że to, co nam się wydaje wielkim, jest
i u Boga wielkim, a to, co jest dla nas małym
i dla Niego małym być musi. Jest rzeczą absolutnie niemożliwą szczycić się jakąkolwiek własną zasługą. (...) Nagroda przypadnie nam nie
za spełnione uczynki, lecz jedynie i tylko z łaski.
(...) Gdy własne ‘ja’ stawia się na wyżynach,
wówczas nie ma prawdziwej religii. Człowiek,
którego celem jest własna chwała, będzie musiał stwierdzić, że brak mu tej łaski, która może
uczynić służbę dla Chrystusa skuteczną
i owocną. Jeśli jest się dumnym i zadowolonym
z siebie, uwłacza się dziełu i wypacza je. (Ellen
G. White, Cudowna Boża łaska, wyd. I, s. 230).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za Jego całkowite poświęcenie w pełnej miłości służbie dla ratowania ludzkości, w tym i ciebie.

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 w służbie dla Chrystusa nigdy nie szukał chwały i uznania dla siebie,
lecz zawsze wywyższał Zbawiciela.
• Módl się o zbór w Radomiu, aby wzrastał
w oddaniu dla Chrystusa oraz rozwijał się służąc z radością potrzebującym i w różnorodny
sposób dzieląc się dobrą nowiną.
• Módl się o to, by Pan Bóg przyprowadził i pomógł wielu osobom podczas programu antynikotynowego w Mrągowie (26.03-2.03).
• Módl się o to, by Pan Bóg pobudził serca młodzieży do świadczenia o Jezusie i objawiania
piękna Jego charakteru.
• Módl się o zmianę, aby w zborach naszej Diecezji wyznawcy nie opuszczali czasu pierwszej części nabożeństwa, lecz z ochotą i radością uczestniczyli we wspólnym studium Pisma Świętego i doświadczeniach misyjnych.
• Módl się o to, by wiele osób nawróciło się do
Chrystusa podczas wykładów biblijnych prowadzonych w Zduńskiej Woli i Poddębicach.

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

