TYDZIEŃ 2: 7.02-13.02.2016
„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu
i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.
I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa
do śmiałego zwiastowania ewangelii” (Ef 6,18-19).
Refleksja
„Dla poświęconego pracownika cudowną pociechę stanowi świadomość, że nawet sam
Chrystus podczas swego ziemskiego życia codziennie prosił Ojca o nowy przypływ nieodzownej łaski, a po rozmowie z Bogiem szedł,
by wzmacniać i błogosławić innych. Spójrz na
Syna Bożego, pochylonego w modlitwie do
Ojca! Chociaż jest Synem Bożym, modląc się
wzmacnia Swą wiarę i czerpie z nieba moc
przeciwstawiania się złu i pomagania ludziom,
w ich ciężkiej doli. Jako nasz starszy Brat zna
potrzeby tych, którzy na świecie pełnym grzechu i pokus chcą Mu służyć. Wie, że wysłannicy,
których zamierza posłać są słabymi, błądzącymi ludźmi, dlatego wszystkim którzy stają do
Jego służby, przyobiecuje Swą pomoc.” (Ellen
G. White, Działalność apostołów, wyd. III, s.
34.35).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za służbę Jezusa Chrystusa,
którą wykonał i za tą, którą wykonuje dla naszego zbawienia.
• Dziękuj Bogu za to, że każdego dnia możesz
otrzymywać od Niego nowe siły, łaskę oraz
pomoc do pobożnego życia 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 przywódców pełniących odpowiedzialną służbę w Kościele oraz w Diecezji, aby
wykonywali ją zawsze z oddaniem, w pełni
mocy i mądrości Ducha Świętego, będąc błogosławieństwem dla bliźnich.
• Módl się o pastorów i ewangelistów pełniących służbę w Diecezji Wschodniej, aby nade
wszystko żyjąc w prawdziwej przyjaźni z Bogiem byli poświęceni w duszpasterskiej trosce, gorliwi w zwiastowaniu „całej woli Bożej” (Dz 20,27) prowadząc wielu do Zbawiciela oraz angażując zbory do harmonijnej
współpracy w służbie.
• Módl się o Boże błogosławieństwo dla prowadzonych w ramach programu „Bądź
zdrów” wykładów, które odbywają się w Zamościu oraz Giżycku, jak i dla wykładów biblijnych prowadzonych w Piotrkowie Trybunalskim. Niech Dobry Bóg wspiera prowadzących oraz działa na serca uczestników przybliżając każdego do Chrystusa.

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

