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„A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa
w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej (…),
abym ją obwieścił jak powinienem” (Kol 4,3.4).
Refleksja
„Boży posłańcy muszą trwać przy Chrystusie,
aby mogli skutecznie działać. Pewna starsza
kobieta z Lancashire słuchała, jak jej sąsiedzi
przytaczali powody odnoszenia sukcesów w
pracy miejscowego kaznodziei. Ludzie ci mówili o talentach, sposobie przemawiania, stylu
bycia. W pewnej chwili kobieta ta zabrała głos
i powiedziała: ‘Nie. To nie tak. Powiem wam
dlaczego on ma takie powodzenie w pracy.
Wasz kaznodzieja żyje blisko Wszechmogącego’. Kiedy ludzie są tak poświęceni jak Eliasz
i mają taką wiarę jak on, Bóg objawi się im tak
samo, jak objawił się jemu. Kiedy ludzie będą
się modlić do Boga tak jak Jakub, uzyskają podobne rezultaty. Moc Boża zstąpi w odpowiedzi na modlitwę wiary” (Ellen G. White, Słudzy
ewangelii, wyd. I, s. 171).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, że udziela gorliwości i oddania w modlitwie, oraz że Jego łaska
tak bardzo pomaga w chwilach zwątpień
i zniechęceń.
• Dziękuj Panu Jezusowi, za Jego służbę dla
twego zbawienia oraz za Jego służbę, którą
wykonuje wraz z tobą dla bliźnich.

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 służbę pastorów i ewangelistów
w naszej Diecezji aby była objawieniem Bożej
mocy oraz o nowe powołania do tej służby.
• Módl się o Zbór w Ostrowcu Świętokrzyskim
aby Dobry Bóg miał w Swej opiece tą wspólnotę i błogosławił potężnie cudownym działaniem dla rozwoju ewangelii w tym mieście.
• Módl się o Bożą pomoc dla wykładów biblijnych w Zduńskiej Woli, Biłgoraju i Łodzi Widzew oraz wykładów „Bądź zdrów” w Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście i Łodzi
Górnej, aby Pan Bóg mógł działać z mocą.
• Módl się o pracę misyjną na nowych terenach, a szczególnie w Ostrołęce i Skarżysku
Kamiennej aby Pan Bóg obdarzył Swą mocą
pracujących tam ewangelistów oraz czynił
Swoje cuda na sercach wielu ludzi.
• Mód się o Boże błogosławieństwo dla najbliższego posiedzenia Rady Diecezji Wschodniej (12 czerwca), aby Duch Boży prowadził
oraz objawiał we wszystkim Swą wolę.

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

