TYDZIEŃ 94: 12.11-18.11.2017
„A gdy was wydadzą, nie troszczcie się o to, jak i co macie mówić;
albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią,
lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.” (Mt 10,19.20)
Refleksja
„Kiedy służba Chrystusa na ziemi dobiegała
końca, wiedząc, że dalsze prowadzenie dzieła
będzie musiał pozostawić uczniom, bez swego
osobistego nadzoru, starał się dodać im otuchy
i przygotować na przyszłe wydarzenia. Nie
zwodził ich fałszywymi nadziejami. Czytając
jakby z otwartej księgi powiedział co miało nadejść. Wiedział, że wkrótce zostanie zabrany
i będzie musiał pozostawić ich jak owce między
wilkami; wiedział, że będą musieli znosić prześladowanie, będą usuwani z synagog i wtrącani
do więzień. Wiedział też, że niektórzy z nich dla
świadectwa o Nim jako Mesjaszu zostaną zabici. Niejedno też im przepowiedział rozmawiając o przyszłości w sposób jasny i pewny, aby w
ciężkich godzinach mogli wspomnieć Jego
słowa i wierząc w Niego jako Zbawiciela – doznawać wzmocnienia. Mówił do nich słowami
nadziei i otuchy: ‘Niechaj się nie trwoży serce
wasze: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie’”
(Ellen G. White, Działalność apostołów, wyd. III,
s. 14).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, że przygotowuje
ciebie do wytrwania przy Nim zawsze.

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 odwagę i stanowczość potrzebną,
by w każdej trudnej sytuacji być z Jezusem.
• Módl się o zbór w Hajnówce, aby wzrastał
w pobożności opartej na prawdzie, mocy
i miłości Zbawiciela, oraz aby służąc z zaangażowaniem prowadził do zbawienia w Chrystusie wiele osób.
• Módl się o liczne nawrócenia osób na terenie
naszej Diecezji, by coraz więcej ludzi było gotowych na powtórne przyjście Chrystusa.
• Módl się o błogosławieństwo dla wykładów
misyjnych oraz programu „Rzucam palenie”,
które wkrótce odbędą się w Kozienicach, aby
Bóg dał wiele osób o otwartych sercach.
• Módl się o całkowite zaangażowanie wyznawców w zborach i grupach do służby
Bogu według otrzymanych darów i możliwości, aby nikt nie pozostawał bezczynny
w dziele ratowania bliźnich.
• Módl się o znalezienie odpowiedniego miejsca do realizacji służby w Wa-wie Żoliborz.

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

