TYDZIEŃ 143: 21.10.-27.10.2018
„Widziałeś to, Panie! Nie milcz! Panie, nie oddalaj się ode mnie!
Ocknij i obudź się ku mojej obronie,
Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją!
(Psalm 35,22.23)
Refleksja
„Praca aniołów to zbliżanie się do doświadczonych, cierpiących i kuszonych. Pracują niestrudzenie dla dobra tych, za których umarł Chrystus. Gdy grzesznicy przychodzą do Zbawiciela,
aniołowie zanoszą wieść o tym do niebios,
a tam wielka radość panuje wówczas wśród
niebieskich zastępów. (…) O każdym naszym
zwycięskim wysiłku przebicia ciemności i o szerzeniu się wiedzy o Chrystusie zaniesiona jest
do nieba wiadomość. A kiedy sprawozdanie to
odczytywane jest przed Ojcem, radość przenika wszystkie zastępy niebios. Zwierzchności
i moce niebieskie obserwują wojenne działania
tych, którzy znajdując się w wyraźnie niesprzyjających okolicznościach starają się pozostać
sługami Boga. Osiąganie są nowe zdobycze
i szczyty, gdy chrześcijanie zbierają się wokół
sztandaru ich Odkupiciela, by prowadzić dobry
bój wiary” (Ellen G. White, Działalność apostołów, Wyd. III., s. 95).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że zaangażował Swoich
aniołów w służbę pomocy tobie, a przede
wszystkim, że dał Samego Siebie.
• Dziękuj Bogu za duchowe zwycięstwa.

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, abyś zawsze umiał i chciał
przyjmować Bożą pomoc i kierownictwo.
• Módl się o zbór w Olsztynie, aby w duchu
prawdziwej pobożności, jedności i całkowitego oparcia na naukach Słowa Bożego rozwijał się przynosząc chwałę Bogu i służąc ludziom. Módl się też o Bożą pomoc w sprawie
nowego Domu Modlitwy.
• Módl się o Bożą pomoc w rozpoczynającym
się w zborze w Białymstoku Klubie Rodzica,
aby wiele osób brało udział w spotkaniach
i przybliżało się do Pana Boga.
• Módl się, by Pan Bóg dał zborowi Warszawa
Żoliborz nowe miejsce na prowadzenie działań ewangelizacyjnych i służbę ludziom.
• Módl się o zapał w służbie dla Chrystusa.
• Módl się dalej o Kamelię ze zboru w Łodzi
Górnej, aby Pan Bóg objawił Swoją cudowną
uzdrowieńczą moc w jej życiu oraz aby bardzo wzmacniał i pocieszał Swym Duchem jej
najbliższych i wszystkich modlących się.

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

