TYDZIEŃ 69: 21.05-27.05.2017
„Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo,
Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie.
Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją,
Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego” (Ps 33,16.18).
Refleksja
„Społeczność z Bogiem uszlachetni charakter
i życie. Ludzie będą znali nas z tego, z czego
znali pierwszych uczniów, z tego, że byliśmy
z Jezusem. To doświadczenie będzie dla pracowników źródłem mocy, jakiej nic innego nie
może im dać. Nie możemy pozwolić, by cokolwiek nas tej mocy pozbawiło. Musimy żyć podwójnym życiem – życiem rozmyślania i działania, cichej modlitwy i gorliwej pracy.
Modlitwa i wysiłek, wysiłek i modlitwa, będą
naszym stylem życia. Musicie modlić się tak,
jakby chwała i efektywność należały całkowicie
do Boga, a pracować tak, jakby obowiązek należał całkowicie do was.
Nikt nie jest bezpieczny nawet przez jeden
dzień czy godzinę, jeśli się nie modli.
Kto nic nie robi, tylko się modli, wkrótce przestanie też się modlić”. (Ellen G. White, Wydarzenia czasów końca, wyd. I, s. 44).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że w tych niebezpiecznych czasach, przy Nim jesteś bezpieczny.
• Dziękuj Panu Bogu za to, że dzięki Swej łasce
przeznacza cię do wielu dobrych czynów.

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 abyś w swym życiu codziennie łączył
modlitwę i szczere działanie dla Boga.
• Módl się o zbór w Radomiu, aby ceniąc Bożą
dobroć i ogrom Jego błogosławieństw, z miłością oraz mocą Bożą wywierał jak najlepszy
wpływ na społeczeństwo.
• Módl się o Boże błogosławieństwo dla wykładów biblijnych w Biłgoraju, Łodzi i Poddębicach, aby wiele osób oddało serca Bogu.
• Módl się o wykłady „Bądź zdrów” w Radomiu (21.05.) oraz w Kozienicach (23.05.).
• Módl się o Boże działanie w przygotowaniach ludzkich serc do programu „Rzucam
palenie” w Ciechanowie (5-9.06).
• Módl się o dalsze Boże prowadzenie w sprawie nowych Domów Modlitwy w Puławach
i Olsztynie, a także w Warszawie.
• Módl się o Bożą pomoc w przygotowaniach
do ewangelizacji namiotowej w Suwałkach
(28.07.-6.08.), aby w Bożej mocy wszystko
uczynione zostało jak najlepiej i właściwie.

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

