TYDZIEŃ 142: 14.10.-20.10.2018
„I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie Panu, wzywajcie jego imienia,
opowiadajcie wśród ludów jego sprawy, wspominajcie, że jego imię jest wspaniałe.
Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał,
niech to będzie wiadome na całej ziemi” (Iz 12,4.5)
Refleksja
„I dziś, tak jak za dni apostołów, niebiańscy posłowie wzdłuż i wszerz przemierzają ziemię,
niosąc pociechę zasmuconym, opiekę skruszonym, zdobywając dla Chrystusa serca ludzkie.
Nie możemy widzieć ich osobiście, jednakże
oni są z nami, kierując, prowadząc, chroniąc.
Niebo zostało połączone z ziemią mistyczną
drabiną, której podstawa mocno oparta jest na
ziemi, a wierzchołek sięga tronu Nieskończonego. Aniołowie wciąż schodzą i wchodzą po
tej drabinie rozświetlonej jasności, niosąc modlitwy potrzebujących i uciśnionych do Ojca
w górze, o błogosławieństwo i nadzieję, odwagę i pomoc dzieciom ludzkim. Co aniołowie
światła tworzą niebiańską atmosferę wokół
duszy, unosząc nas w stronę niewidzialnego
i wiecznego. Nie jesteśmy w stanie dostrzec ich
kształtów naszym normalnym wzrokiem. Jedynie duchowe widzenie może nam odkryć rzeczy niebiańskie, jedynie duchowe ucho jest
w stanie usłyszeć harmonię niebieskich głosów” (Ellen G. White, Działalność apostołów,
Wyd. III., s. 94).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu, za służbę Jego aniołów.

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, byś był prawdziwie posłańcem
Pana Boga niosącym ludziom Jego miłość.
• Módl się o zbór w Mszczonowie, aby w jedności wszyscy wzrastali w Panu Jezusie,
a dzięki Jego mocy wykonywali służbę, która
będzie przynosić ludziom prawdziwą pomoc.
• 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 braci i siostry w nowej grupie w nasze Diecezji – grupie w Ostrołęce, aby doświadczali wspaniałego rozwoju w Jezusie.
• Módl się, by w czasie „Soboty dla misji”
(20.10) każdy zbór podjął służbę ewangelizacyjną z literaturą dla mieszkańców ich miast.
• Módl się dalej o Kamelię ze zboru w Łodzi
Górnej, aby Pan Bóg objawił Swą uzdrowieńczą moc w jej życiu oraz aby bardzo wspierał
Swym Duchem jej najbliższych.

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

