TYDZIEŃ 113: 25.03.-31.03.2018
„A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze,
abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego”
(Rzym 15,13)
Refleksja
„Dla zniechęconych jest pewne lekarstwo —
wiara, modlitwa i praca. Wiara i działanie dają
pewność i satysfakcję, które wzrastają z dnia
na dzień. Czy jesteś kuszony, by poddać się
obawom i przygnębieniu? W najciemniejszych
dniach, gdy pozornie wszystko wydaje się zniechęcające, nie obawiaj się. Miej wiarę w Boga.
On wie, czego potrzebujesz i ma wszelką moc.
Jego nieskończona miłość i współczucie nigdy
nie ustają. Nie obawiaj się, że nie dotrzyma
obietnicy. On jest wieczną prawdą. Nigdy nie
zmieni przymierza zawartego z tymi, którzy Go
miłują. Udzieli swoim wiernym sługom skuteczności stosownej do ich potrzeb. (…) ‘Dlatego
mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach,
w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny’ (2 Kor 12,10)”
(Ellen G. White, Prorocy i królowie, wyd. IV, s.
109).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, że możesz z ufną
odwagą powierzać Mu każdą sprawę.
• Dziękuj Panu Bogu za pewność Jego obietnic i pokrzepienie w smutkach i problemach.

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 większą pilność i systematyczność
w pracy dla Pana Boga.
• Módl się o zbór w Szczytnie, aby rozwijał się
zgodnie z Bożą wolą w miłości, zaangażowaniu oraz prowadzeniu kolejnych osób do
prawdy i zbawienia w Chrystusie.
• Módl się o dobry czas, abyś mógł w swoich
rodzinach rozmawiać o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
• Módl się o Boże działanie, moc Ducha Świętego, jedność i zapał w przygotowaniach do
wykładów ewangelizacyjnych Samuela Bragi
w Łodzi (maj).
• Módl się o Boże pomoc we właściwym używani mediów społecznościowych.
• Módl się o szczególne Boże błogosławieństwo podczas konferencji starszych zborów
Diecezji Wschodniej (7-8 kwiecień), aby Duch
Święty wzmocnił wszystkich do oddanej
służby oraz zjednoczył w realizowaniu woli
naszego Zbawiciela.

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

