TYDZIEŃ 48: 25.12-31.12.2016
„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków,
złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla,
biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,
Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary (…)” (Hbr 12,1.2)
Refleksja
„Z nędznych poddaszy, z biednych chat, z więzień, z szafotu, z gór i pustyń, z przepaści ziemi
i z głębin mórz wezwie Jezus wiernych do siebie. Na ziemi cierpieli niedostatek, byli dręczeni
i trapieni, miliony ich zeszło do grobu z piętnem
hańby. Ale bliski jest dzień, kiedy Bóg wystąpi
jako Sędzia. Wtedy Bóg ‘usunie hańbę swojego
ludu na całej ziemi’. Każde z Jego dzieci
otrzyma białą szatę i ‘nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana’. Jakiegokolwiek by
krzyża nie nieśli, jakiejkolwiek by nie ponieśli
straty czy nie doznali prześladowań, choćby
stracili swe ziemskie życie – wszystko Bóg im
wynagrodzi. ‘I oglądać będą jego oblicze, a imię
jego będzie na ich czołach’ (Obj. 22,4)” (Ellen G.
White, Przypowieści Chrystusa, wyd. III, s.114).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za codzienną pomoc Ducha Świętego, który wzmacnia serce wiarą,
zaufaniem i miłością.
• Dziękuj Bogu za niezwykłą i pewną nadzieję,
że On powróci, aby zabrać do Siebie Swój
wierny lud, aby już w wieczności mógł cieszyć się zawsze Jego obecnością, bliskością
i niekończącym się pokojem i szczęściem.

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 zbory i grupy naszej Diecezji, aby
mogły rozwijać się zgodnie z Bożą wolą zarówno duchowo jak i liczebnie, aby Bóg każdego dnia przymnażał tych, którzy będą zbawieni.
• Módl się o Boże błogosławieństwo dla misji
prowadzonej na nowych terenach w Diecezji
Wschodniej, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła wszystkim podejmującym działania
nad rozszerzeniem dzieła ewangelii.
• Módl się z o osobistą, codzienną, całkowitą
wierność Chrystusowi, by każdego dnia móc
z mocą i radością wyznawać Go przed ludźmi.
• Módl się gorąco o siostrę Ninę ze zboru
w Krasnej Wsi, która uległa wypadkowi, aby
Bóg dalej pomagał jej wracać do zdrowia
oraz wspierał ją i jej najbliższych.
• Módl się o ludzi, których Pan Bóg „kładzie ci
na serce” abyś w nadchodzącym roku mógł
przyprowadzić ich do Pana Jezusa Chrystusa
i doznać ogromnej radości.

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

