TYDZIEŃ 117: 22.04.-28.04.2018
„A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim,
aby głosili z całą odwagą Słowo twoje,
A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni
zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże” (Dz 4,29.31)
Refleksja
„W czasie, gdy Piotr I Jan byli w więzieniu, pozostali uczniowie, znając złość Żydów, modlili
się bez ustanku za swych braci z obawy, by nie
powtórzyło się okrucieństwo dokonane na
Chrystusie. Skoro tylko apostołowie znaleźli się
na wolności, odszukali resztę uczniów i opowiedzieli im o wyniku śledztwa. (…) Uczniowie
prosili, by mogło być im dodane więcej siły do
wykonywania pracy kaznodziejskiej; wiedzieli
bowiem, że napotkają taki sam zdecydowany
opór, na jaki napotykał Chrystus, gdy przebywał na ziemi. Gdy ich zgodne modlitwy wzbijały
się w wierze do nieba, przyszła odpowiedź.
Miejsce, na którym byli zgromadzeni, zatrzęsło
się i napełnieni zostali raz jeszcze Duchem
Świętym. Serca ich napełniła odwaga i odważnie poszli głosić Słowo Boże w Jerozolimie.
„Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa”,
a Bóg w cudowny sposób błogosławił ich wysiłkom. (Ellen G. White, Działalność apostołów,
wyd. III, s. 41.42).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że odwaga od Niego jest
większa niż wszystkie przeciwności.

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 prawdziwe oddanie w służbie.
• Módl się o zbór Warszawa Żoliborz, aby tworzył wspaniałą, rozwijającą się wspólnotę,
która w mocy Ducha Świętego będzie zawsze prawdziwą pomocą dla ludzi; módl się też
o miejsce na działania misyjne dla zboru.
• Módl się o to, by Pan Bóg bardzo błogosławił
podczas wykładów biblijnych w Kozienicach.
• Módl się o Ducha Świętego podczas wykładów „Z niewoli do wolności” w Łodzi.
• Módl się o Boże prowadzenie w przygotowaniach do wykładów biblijnych w Mrągowie,
o znalezienie sali i przygotowanie ludzi.
• Módl się o Ducha Świętego dla uczestników
wystawy Pisma Świętego w ramach Nocy
Muzeów w Warszawie (19.05).
• Módl się, aby Pan Bóg odpowiadał na modlitwy i błogosławił podczas wykładów biblijnych w Łodzi Widzew (6.05-26.05).
• Módl się o Boże działanie podczas Zjazdu
Młodzieży w Suwałkach (5.05).

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

