TYDZIEŃ 136: 2.09.-8.09.2018
„Tę trzecia część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro,
będę ją próbował, jak się próbuje złoto.
Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją.
Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem” (Zach 13,9).
Refleksja
„Chrystus otrzymał od Ojca wszystko, by dzielić się tym następnie z ludźmi. Jezus nie żył, nie
modlił się i nie myślał dla siebie: żył, modlił się
i myślał dla dobra ludzkości. Szedł do ludzi
dzień po dniu niosąc im światło niebieskie, spędziwszy przedtem wiele godzin na rozmowie
z Ojcem.”
„Człowieczeństwo Chrystusa łączyło się z Jego
Boskością, a obecny w Nim Duch Święty przygotował Go do walki. Przyszedł On, aby uczynić
nas uczestnikami boskiej natury, Tak długo, jak
jesteśmy z Nim związani dzięki naszej wierze,
grzech nami nie zawładnie. Bóg wyciąga do nas
rękę i chce, aby nasza wiara wsparła się na boskości Chrystusa, wskazując nam sposób osiągnięcia doskonałości charakteru”
„Chrystus, który sam wyrzekł się wszystkiego
dla zbawienia ludzkości, otrzymał Ducha Świętego bez miary. Podobnie będzie z każdym
Jego naśladowcą, który Mu odda serce na
mieszkanie” (Ellen G. White, Wylanie deszczu
wieczornego, s. 21).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za bezcenny dar Jego Ducha.

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, by twoje życie wolne było od samolubstwa i poświęcone Chrystusowi.
• Módl się o zbór w Kutnie, aby Pan Bóg dzięki
wielkiej Swej łasce i mocy pomnażał liczbę
wyznawców, aby błogosławił działania misyjne podejmowane przez zbór.
• Módl się o Boże prowadzenie, opiekę oraz
mądrość dla dzieci i młodzieży, którzy rozpoczynają naukę, by byli wierni Chrystusowi
i poświęceni w służbie dla Niego.
• Módl się o gorliwie o Ducha Świętego dla
uczestników programu ewangelizacyjnego
w Zambrowie (23-30.09), aby wielu z nich odnalazło pokój i zbawienie w Chrystusie.
• Módl się o potężny rozwój misji i powstanie
nowych zborów w naszej Diecezji.
• Módl się, w związku z jubileuszem 40-lecia
Zboru w Puławach o dalsze Boże prowadzenia dla tej wspólnoty oraz o to, by jak najszybciej i najlepiej potoczyła się sprawa pozyskania nowego Domu Modlitwy.

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

