TYDZIEŃ 46: 11.12-17.12.2016
„Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie;
w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie,
przy waszym także współdziałaniu
przez modlitwę za nas (…)” (Kor 1,10.11)
Refleksja
„I ty, który czujesz się najbardziej niegodny, nie
lękaj się przedstawić Bogu swej sprawy. Kiedy
On w Chrystusie ofiarował się za grzechy
świata, przejął wówczas na siebie upadek każdej duszy. ‘On, który nawet własnego Syna nie
oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?’
(Rzym. 8,32). Czy może nie spełnić tych słów łaski danych nam ku pokrzepieniu i odwadze?
Chrystus pragnie jednego: wybawić swe dziedzictwo z rąk i panowania szatana. Lecz nim zewnętrznie będziemy wybawieni z tego panowania, musimy nasze wnętrze uwolnić od Jego
rządów. Pan dopuszcza doświadczenia, aby
oczyścić nas z doczesnego sposobu myślenia,
samolubstwa i ostrych, do Jezusa niepodobnych rysów charakteru.”(Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, wyd. III, s.110).
Dziękczynienie
• Dziękuj Chrystusowi za Jego zwycięstwo odniesione nad złem, aby w pełni mogło objawić się i w twoim życiu.
• Dziękuj Panu Bogu, że nieustannie działa
w twoim sercu uszlachetniając je i odnawiając na podobieństwo Jego charakteru.

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 siostry i braci, którzy ze względu
na swą wiarę przechodzą trudne doświadczenia życia, aby łaska, pomoc a przede
wszystkim pokój Chrystusa wypełniały ich
serca.
• Módl się o Boże błogosławieństwo dla misji
prowadzonej w Giżycku i Ostródzie, by Pan
Bóg prowadził do Siebie wiele osób.
• Módl się z wiarą o nawrócenia ludzi w trakcie
wykładów biblijnych prowadzonych w Olsztynie, Siedlcach i Biłgoraju.
• Módl się gorąco o siostrę Ninę ze zboru
w Krasnej Wsi, która uległa poważnemu wypadkowi, aby Bóg dał jej zdrowie oraz wspierał jej najbliższych.
• Módl się o szczególną Bożą pomoc i działanie
podczas najbliższego posiedzenia Rady Diecezji Wschodniej (18 grudnia), aby decyzje
dotyczące planów rozwoju Dzieła Bożego
oraz służby były wyrazem Bożej woli, oraz
aby zostały zrealizowane w mocy Ducha.

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

