TYDZIEŃ 54: 5.02-11.02.2017
„Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim,
zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie.
Panie, od rana racz słuchać głosu mojego;
Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję” (Ps 5, 2-4).
Refleksja
„’Trwajcie we mnie, a Ja w was’. Trwać w Chrystusie oznacza stały kontakt z Jego Duchem
i bezwarunkowe przejście na Jego służbę.
Drogi łączność między człowiekiem a Bogiem
powinny być stale otwarte. Wzorem winnych
latorośli, czerpiących swe soki z żywego
krzewu, powinniśmy lgnąć do Jezusa, aby od
Niego czerpać wiarę, siłę i doskonałość, właściwe Jego charakterowi. Tak jak korzenie
przekazuję swe soki do najbardziej odległych
pędów, tak Chrystus w podobny sposób przekazuje każdemu wierzącemu prądy duchowej
siły. I jak długo dusza zachowuje łączność
z Chrystusem, tak długo nie pojawia się niebezpieczeństwo jej osłabienia czy zepsucia. Życie
winnego krzewu objawia się w postaci wonnych owoców na gałęziach. (…) I kiedy naszym
życiem kieruje wiara w Syna Bożego, owoce tej
wiary pojawiają się w naszym życiu; nikt nie zostanie pominięty”. (Ellen G. White, Życie Jezusa,
wyd. XIV, s. 487.488).
Dziękczynienie
• Dziękuj Chrystusowi, że Jego przyjaźń i łaskę
dzięki którym twoje życie ma sens i zmienia
się codziennie dla Bożej chwały.

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 zbór w Hajnówce, aby z pełnią miłości i zaufania do Boga wzrastał w Chrystusie oraz mógł z mocą i Jego błogosławieństwem służyć poszukującym zbawienia.
• Módl się o działanie Ducha Świętego podczas
cotygodniowych (od 7.02) spotkań „Seminarium z Księgi Daniela i Apokalipsy” w Biłgoraju oraz podczas wykładów Życie ma sens”
w Zamościu (od 17.02).
• Módl się o gorliwie o Boże błogosławieństwo i działanie na serca ludzi podczas wykładów biblijnych „Życie ma sens” w Łodzi Górnej (luty).
• Módl się, o Bożą pomoc w sprawie nowego
Domu Modlitwy w Olsztynie oraz o Boże rozwiązanie problemów lokalowych zboru Warszawa Żoliborz.
• Módl się o Boże prowadzenie i rozwój dzieła
ewangelii w podwarszawskim Piastowie.
• Módl się o szczególną Bożą pomoc dla spotkań biblijnych i antystresowych Wyszkowie.

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

