TYDZIEŃ 98: 10.12-16.12.2017
„Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną!
Udziel mocy swojej słudze swemu
i wybaw syna służebnicy swojej!
Daj znak, że jesteś mi przychylny” (Ps. 86,16.17)
Refleksja
„Upływ czasu nic nie zmienił w danej przez
Chrystusa pożegnalnej obietnicy zesłania Ducha Świętego jako Jego przedstawiciela. Jeżeli
obfitość łask Bożych nie spływa dziś na ziemię
i ludzi, to nie z powodu ograniczeń ze strony
Boga. Jeżeli spełnienie tej obietnicy nie jest widziane jako możliwe, to znaczy, że nie ceni się
jej tak, jak to być powinno. Gdyby wszyscy pragnęli, wszyscy zostaliby napełnieni Duchem.
Tam, gdzie brak jest pragnienia Ducha Świętego tam objawia się duchowa posucha, duchowa ciemność, duchowy upadek i śmierć.
Dopóki rzeczy małej wartości zajmować będą
naszą uwagę, brak będzie owej Boskiej mocy,
choć ofiarowano ją w nieskończonej pełni,
która konieczna jest dla rozwoju i pomyślności
Kościoła, i która pociąga za sobą wszystkie
inne błogosławieństwa. Jeżeli to jest sposób,
by otrzymać moc, dlaczego wiec nie łakniemy
daru Ducha, dlaczego nie jest to przedmiotem
naszych rozmów, modlitw i kazań?” (Ellen G.
White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 31.32).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za dar Duch Świętego
i Jego pragnienie bycia w twym życiu.

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 codzienne prowadzenie Ducha
Świętego i Jego moc w twoim życiu.
• Módl się o zbór w Lublinie, aby dzięki Bożej
pomocy wierzący codziennie prowadzili życie praktycznej pobożności i zaangażowanej
służba dla Bogu wyrażanej miłością wobec
potrzebujących.
• Módl się o powołania młodych osób, które
w pełni powierzą swe życie Bogu i przygotują
się służby pastorów oraz ewangelistów.
• Módl się o powstanie nowych, pełnych mocy
Ducha Świętego, zborów i grup w Diecezji.
• Módl się, wobec nowych okoliczności, o dalsze Boże prowadzenie w kwestii nowych Domów Modlitwy w Olsztynie oraz Puławach.
• Módl się o dobre miejsce i praktyczne zaangażowanie wyznawców do realizacji misji
w dzielnicy Warszawa Żoliborz.
• Módl się o posiedzenie Rady Diecezji
Wschodniej (17 grudnia), aby przyjęte plany
i postanowienia były wyrazem Bożej woli.

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

