TYDZIEŃ 140: 30.09.-6.10.2018
„A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie.
Pan niechaj będzie z wami wszystkimi”
(2 Tes 3,16)
Refleksja
„Kapłani i starsi lękali się, że Piotr może wygłosić jeden z tych potężnych apeli, które często
nakłaniały ludzi do studiowania życia i charakteru Jezusa. (…) Żarliwość Piotra w obronie
dzieła Chrystusa wielu ludzi prowadziła do
ewangelii i dlatego przywódcy nie chcieli, aby
Piotr miał sposobność bronienia swej wiary
w obecności olbrzymich tłumów przybyłych do
miasta na uroczystości, które mogłyby zażądać
jego uwolnienia z rąk króla. Motywując to więc
różnymi pretekstami odłożono egzekucję Piotra na czas po Wielkiej Nocy. Członkowie Kościoła mieli wtedy okazję do głębokiego badania swych serc i żarliwych modlitw. Modlili się
bez ustanku za Piotra, bowiem czuli, że może
nie być uchroniony przed procesem. Wiedzieli,
że doszli do momentu, w którym Kościół Chrystusowy, bez specjalnej pomocy Boga, może
zostać zniszczony” (Ellen G. White, Działalność
apostołów, Wyd. III., s. 90).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu, za niezwykły przywilej szczerych modlitw wstawienniczych za innych,
potrzebujących szczególnie Bożej pomocy.
• Dziękuj Bogu, że inni modlą się o ciebie.

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 to, aby twój zbór był zespolony
w żarliwych modlitwach o wierzących oraz
o osoby zainteresowane Słowem Bożym.
• Módl się o zbór Łódź Widzew, aby wszyscy
dzięki działaniu Ducha Świętego doświadczali duchowego rozwoju w Chrystusie, oraz
aby realizowana z oddaniem służba pomogła
wielu ludziom przyjąć dar zbawienia.
• Módl się o Bożą moc i atmosferę oraz wpływ
Ducha Świętego podczas wykładów ewangelizacyjnych w Kutnie.
• Módl się o Boże działanie na serca ludzi, którzy wezmą udział w Unikatowej Wystawie Pisma Świętego” (16-23.10), w Ciechanowie,
aby wielu zostało zachęconych do poznania
Pana Boga poprzez Jego Słowo.
• Módl się o gorąco o powstanie nowych zborów w naszej Diecezji, aby Pan Bóg budował
kolejne wspólnoty wierzących oparte na
Jego Prawdzie, łasce i mocy.
• Módl się o prawdziwą jedność w zborze.

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

