TYDZIEŃ 129: 15.07.-21.07.2018
„Dziękuję Bogu mojemu zawsze, , ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich,
słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie, i masz do
wszystkich świętych, aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła
poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie” (Flm 1,4-6)
Refleksja
„Ich duchowe życie i moc zależne były od bliskiego kontaktu z Tym, który zlecił im głoszenie Ewangelii. Uczniowie wiedzieli, że mogą
spodziewać się pomocy Ducha Świętego
i współdziałania aniołów niebieskich tylko
wtedy, jeśli będą złączeni z Jezusem. Dopiero
przy pomocy tych sił zdołają utworzyć jednolity
front i zwyciężyć w walce przeciw mocom
ciemności. Jeśli będą pracowali w jedności, posłowie nieba będą torować im drogę. Serca
będą przygotowane na przyjęcie prawdy
i wielu zostanie zdobytych dla Chrystusa. Tak
długo jak byliby w jedności, Kościół kroczyłby
naprzód ‘piękny jak księżyc, promienny jak
słońce, groźny jak hufce waleczne’ (Pnp 6,10).
Nic nie mogłoby powstrzymać jego rozwoju.
Kroczyłby od zwycięstwa do zwycięstwa, wypełniając chwalebnie Boskie zlecenie głoszenia
światu Ewangelii” (Ellen G. White, Działalność
apostołów, wyd. III, s. 56).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu za cud Jego Kościoła na tej
ziemi i że możesz być jego częścią.
• Dziękuj Panu za to, że pokonuje wszystkie
nasze ograniczenia i wciąż nas rozwija.

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 prawdziwą duchową jedność
w twoim domu oraz twoim zborze.
• Módl się o grupę w Sochaczewie, by wierzący
żyli w opiece i trwali mocno przy Zbawicielu,
oraz aby nowe osoby nawracały się do Chrystusa i angażowały w służbie dla Niego.
• Módl się o wpływ Ducha Bożego i obecność
wielu osób o otwartych sercach podczas wykładów z archeologii biblijnej w Warszawie.
• Módl się o wpływ Bożej miłości i mocy podczas ewangelizacji namiotowej w Zamościu
(27.05-5.08), aby bardzo wiele osób chętnie
wzięło udział w programie i doświadczyło
działania Bożego w swoim życiu.
• Módl się o wielki rozwój głoszenia ewangelii
na nowych terenach naszej Diecezji, a szczególnie w Ostrołęce, Kozienicach, Giżycku,
Wyszkowie, Zambrowie oraz Lipsku, aby łaska Boża zmieniała wiele serc.
• Módl się o osobiste zaangażowanie w pracę
dla Jezusa, do której On ciebie powołuje.

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

