TYDZIEŃ 130: 22.07.-28.07.2018
„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na
ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli” (Mt 10,29-31).
Refleksja
„Prześladowanie, jakie spadło na zbór w Jerozolimie, dopomogło w rezultacie do wzmożenia dzieła ewangelii. Powodzenie towarzyszyło
tamtejszej służbie dla słowa i powstało niebezpieczeństwo, że uczniowie pozostaną tam zbyt
długo, nie pamiętając polecenia Chrystusa, aby
wyruszyli w świat. Zapominając, że najlepszą
obroną przeciwko siłom zła pozostaje aktywna
służba, zaczęli myśleć, iż nie ma dla nich ważniejszej pracy, jak chronienie zboru w Jerozolimie przed atakami wroga. Zamiast przygotowywać nowych wyznawców do głoszenia
ewangelii tym, którzy jeszcze o niej nie słyszeli,
popadli w niebezpieczny stan zadowolenia
z tego, co już osiągnięto. Ażeby rozproszyć
swych przedstawicieli poza granicami, gdzie
mogliby pracować dla innych, Bóg ściągnął na
nich prześladowanie. Uchodząc z Jerozolimy
‘szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą
nowinę’” (Ellen G. White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 65).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za wszystko, co dopuszcza
w twoim życiu, aby doprowadzić cię do zbawienia i abyś mógł służyć z serca Panu Bogu.

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 dar i umiejętność korzystania
z każdej sytuacji, którą stwarza Pan Bóg do
przekazywania Dobrej Nowiny o zbawieniu.
• Módl się o zbór w Bełchatowie, o Boża
opiekę oraz codzienne prowadzenia dla wierzących w pobożnym życiu oraz oddanej
służbie prowadzenia innych do Chrystusa.
• Módl się o Boże prowadzenia i działanie na
ludzkie serca podczas wykładów kreacjonistycznych „Stworzenie czy ewolucja?”
(28.07-19.08) w Warszawie.
• Módl się o naprawę dobrą atmosferę i działanie Bożej miłości oraz mocy podczas ewangelizacji namiotowej w Zamościu (27.05-5.08),
aby bardzo wiele osób wzięło udział w przygotowanym programie (koncert charytatywny oraz codzienny program Expo Zdrowie, wykładów zdrowotnych oraz biblijnych)
doświadczając prawdziwej Bożej pomocy.
• Módl się o to, by Pan Bóg rozwijał Swe dzieło
w Giżycku nawracając wielu do zbawienia.

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

