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„Nie pełniący służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać,
lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy
służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom”
(Ef 6,6.7).
Refleksja
„Ten, kto poprzestaje tylko na modlitwie,
wkrótce i jej zaniecha lub stanie się ona formalnością. Gdy ludzie odgradzają się od życia społecznego, od sfery obowiązków chrześcijańskich i niesienia krzyża, gdy przestają gorliwie
pracować dla Mistrza, który tak gorliwie dla
nich pracował, tracą podstawowy sens modlitwy i bodziec dla poświęcenia. Ich prośby stają
się egoistyczne. Nie mogą prosić o potrzeby
bliźnich, o potrzeby Królestwa Chrystusowego
na ziemi ani błagać o moc do wykonywania
Jego Dzieła. (…) Kto żyje tylko dla siebie, ten
nie wypełnia roli, którą Bóg mu przeznaczył.
Pielęgnowanie więzów społecznych skłania
nas do współczucia innym, rozwija i wzmacnia
nas w służbie dla Boga.” (Ellen G. White, Droga
do Chrystusa, wyd. XII, s. 89).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że czas spędzony z nim
na modlitwie jest jednocześnie czasem inspiracji do poświęcenia i służby w Jego Dziele
ratowania bliźnich.
• Dziękuj Panu Bogu za to, że On nieustannie
odnawia twoje serce, aby wszystko co czynisz pełnione było z czystych motywacji.

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 obiecane wylanie Ducha Świętego
w zborach i grupach naszej naszej Diecezji,
abyśmy odważnie i zapałem opowiadali o naszym Zbawicielu.
• Módl się o grupę w Chełmie Lubelskim, aby
Pan Bóg bardzo pomógł tej małej wspólnocie
udzielając Swej pomocy i przyprowadzając
do niej tych, którzy dostąpią zbawienia.
• Módl się o Bożą pomoc dla pracy wykonywanej w Suwałkach, aby osoby zainteresowane,
które brały udział w ewangelizacji namiotowej mogły dalej chętnie poznawać Boga.
• Módl się o Bożą pomoc we wszelkich przygotowaniach do serii wykładów ewangelizacyjnych „Wielki bój”, które w listopadzie i grudniu odbędą się w różnych miastach naszej
Diecezji.
• Módl się o rozwój Dzieła Bożego i nawrócenia w tych powiatach Diecezji Wschodniej
gdzie nie ma jeszcze braci ani sióstr, którzy
mogliby świadczyć o wiecznej ewangelii.

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

