TYDZIEŃ 146: 11.11.-17.11.2018
„Odmień, Panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej.
Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością!
Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne,
Będzie wracał z radością niosąc snopy swoje” (Psalm 126,4-6)
Refleksja
„Żyjąc wśród ludu, który wydawał się nie troszczyć o sprawy wieczne, pragnęli skupić swą
uwagę na prawości serca i nieść dobre świadectwo o Tym, którego miłowali i któremu służyli
(…) Przykład wyznawców Chrystusa z Antiochii powinien być natchnieniem dla wszystkich
wierzących, żyjących w wielkich miastach
współczesnego świata. Celem Bożym jest, aby
wybrani, utalentowani i oddani pracownicy
przebywali w ważnych i wielkich skupiskach
ludzkich, by prowadzić publiczną działalność,
ale Jego zamiarem jest również, aby członkowie Kościoła żyjący w tych miastach wykorzystywali dane przez Boga zdolności w pracy dla
dusz. Obfite błogosławieństwa spłyną na
wszystkich, którzy poddadzą się w pełni Bożemu wezwaniu. Jeśli pracownicy ci zabiegać
będą o zdobycie dusz dla Jezusa, poznają że
wielu, do których nie można było dotrzeć w żaden sposób, gotowi są odpowiedzieć na inteligentne osobiste starania” (Ellen G. White, Działalność apostołów, Wyd. III., s. 9).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za możliwość codziennego składania świadectwa o Nim.

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 odwagę i radość w służbie Bogu.
• Módl się o zbór w Płocku, aby wierzący wzrastali w przyjaźni z Panem Bogiem i podejmowali działania, które dzięki działaniu Ducha
Świętego poprowadzą wiele osób do znalezienia zbawienia w Panu Jezusie.
• Módl się o wpływ Ducha Bożego na uczestników spotkań „Czego nauczał Jezus” w zborze Łódź Widzew, by wielu poznało Boga.
• Módl się o cudowną Bożą pomoc podczas
wykładów o Dekalogu (10.11-15.12) prowadzonych przez młodzież zboru Warszawa
Centrum, aby Bóg wielu przybliżył do Siebie.
• Módl się o to, by Pan Bóg bardzo wspierał
podczas wykładów „Bądź zdrów” oraz wykładów Pisma Świętego w Zamościu.
• Módl się o nowe miejsce na działalność
ewangelizacyjną zboru Warszawa Żoliborz.
• Módl się dalej o Kamelię ze zboru w Łodzi
Górnej, aby Pan Bóg uzdrowił ją, wzmacniał
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

