TYDZIEŃ 115: 8.04.-14.04.2018
„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów,
lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania” (1Kor 1,10)
Refleksja
„Jeśli szatanowi uda się wzbudzić krytycyzm
wśród ludzi należących do zdeklarowanego
ludu Pańskiego, wówczas rozprzestrzeni się on
jak kwas od jednego do drugiego. Nie dawajcie
duchowi krytycyzmu miejsca, bo jest on wymysłem szatana. Jeśli go przyjmiecie, wówczas
wzajemna zawiść, zazdrość i podejrzliwość rozprzestrzenią się niechybnie. Zjednoczcie się! —
oto polecenie, które usłyszałam od Wodza naszego zbawienia. Zjednoczcie się. Gdzie jest
jedność, tam jest siła. Wszyscy, którzy są po
stronie Pana, będą się jednoczyć. Potrzeba doskonałej jedności i miłości między tymi, którzy
wierzą w prawdę. Cokolwiek prowadzi do niezgody, pochodzi od diabła. Pan postanowił, że
Jego lud ma być jedno z Nim, jak gałązki są
jedno z krzewem. Wówczas też wierzący będą
zjednoczeni ze sobą nawzajem” (Ellen
G. White, Selected Messages, t. III, s. 351-352).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za jego łaskę przebaczenia jednoczącą cię z Nim oraz z ludźmi.
• Dziękuj Panu Bogu za ducha uwielbienia dla
Niego oraz wdzięczności, którym wypełnia
każdego dnia twoje serce.

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 prawdziwą, zbudowaną na Bożym
Słowie i miłości, jedność w twoim zborze.
• Módl się o zbór Warszawa Centrum, aby rozwijał się wszechstronnie w pełni korzystając
z danego przez Boga potencjału, zgodnie
z Bożą wolą prowadząc kolejne osoby do
prawdy i zbawienia w Chrystusie.
• Módl się o Boże dary dla prowadzących oraz
szczególną otwartość serc dla uczestników
podczas serii wykładów poświęconych biblijnym proroctwom (8-29.04), które odbywają
się w Kozienicach.
• Módl się o potężne działanie Ducha Świętego
podczas i poprzez wykłady „Z niewoli do wolności” odbywające się w Łodzi.
• Módl się o dalszy rozwój istniejących od niedawna Klubów zdrowia w Kozienicach,
Grójcu, Mrągowie oraz Giżycku.
• Módl się gorąco o Bożą pomoc dla uczestników spotkań antystresowych w Ostrowcu
Świętokrzyskim (9 oraz 23.04)

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

