TYDZIEŃ 11: 10.04-16.04.2016
„Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.
Wszystko niech się dzieje u was w miłości”
(1 Kor 16, 13.14).
Refleksja
„(Jezus) Modlił się za swoich uczniów i za siebie, identyfikując się z ludźmi. Był wielkim mężem modlitwy. Jako Książe życia miał moc
w Bogu i zwyciężył. Kaznodzieje, którzy rzeczywiście są reprezentantami Chrystusa, będą mężami modlitwy. Z gorliwością i wiarą, które
mogą zwalczyć wszelkie przeciwieństwa, będą
błagać Boga o siłę do służby i uświęcenie ust
przez dotknięcie ich życiodajnym, rozżarzonym
węgielkiem, aby mogli przemawiać w Jego
imieniu do ludzi. (…) Najskuteczniej nauczają
i przemawiają ci, którzy pokornie czekają na
Boga i czuwają, pragnąc Jego prowadzenia i łaski. Czuwaj, módl się i pracuj – to jest hasło
chrześcijanina”. (Ellen G. White, Słudzy ewangelii, wyd. I, s. 172).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, iż w pokorze, całkowitym poleganiu na Nim i w Jego mocy
możesz być reprezentantem Chrystusa na
tym świecie.
• Dziękuj Bogu , że On sprawia w tobie „chcenie i wykonanie” (Flp 2,13), nieustannie zachęcając i wzmacniając ciebie do czujności,
modlitwy oraz życia gorliwej służby.

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 Boże powołania do służby pastorskiej i ewangelistycznej w naszej Diecezji, aby
Bóg powołał miłujące Jego i ludzi, gorliwe
oraz prawdziwie poświęcone osoby.
• Módl się o Zbór w Kutnie, aby Dobry Bóg błogosławił wszystkim jego wyznawcom oraz
pomagał we wszelkim dziele służącym duchowemu i liczebnemu rozwojowi tego
zboru, a we wszystkim niech objawia się
Chrystusowy charakter i moc.
• Módl się o przygotowania do ewangelizacji
namiotowej w Suwałkach (12-22 sierpień).
• Módl się o wykłady trwające w Piotrkowie
Tryb., Biłgoraju oraz Zduńskiej Woli, aby Jezus błogosławił prowadzącym oraz czynił
cuda na sercach biorących w nich udział.
• Módl się gorliwie o nowe miejsce na Dom
Modlitwy w Olsztynie, o Boże prowadzenie
w podejmowanych w tym celu działaniach
oraz o miejsca na Domy Modlitwy na Żoliborzu i Ursynowie.

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

