TYDZIEŃ 149: 2.12.-8.12.2018
„(…) Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego, aby go uświęcić,
oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół
pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju,
ale żeby był święty i niepokalany” (Ef 5,25-27)
Refleksja
„Apostołowie starannie zabezpieczali ewangeliczny porządek jako ważny czynnik w duchowym rozwoju nawróconych. W całej Likaonii
i Pizydii, gdzie tylko znajdowali się wierni, tam
natychmiast organizowano Kościół. W każdym
zborze wyznaczano urzędników i zaprowadzano właściwy porządek, dla przeprowadzenia wszystkich spraw odnoszących się do duchowej pomyślności wiernych. Było to zgodne
z ewangelicznym planem połączenia w jedno
ciało wszystkich wierzących w Chrystusa i plan
ten starannie realizował Paweł w czasie swej
służby. Ci, których w różnych miejscach sam
doprowadził do przyjęcia Chrystusa za Zbawiciela, we właściwym czasie byli organizowani w
zbór. (…) I Paweł nie zapomniał tak umacnianych zborów. Troska o nie stale zaprzątała jego
umysł jak wciąż wzrastający ciężar. Jakiekolwiek byłyby to zgromadzenia, zawsze stanowiły one przedmiot jego szczególnych starań”
(Ellen G. White, Działalność apostołów, Wyd. III.,
s. 114.115).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że możesz z szacunkiem
i oddaniem działać w Jego Kościele.

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 swoją postawą okazywał
prawdziwą troskę o twój zbór i wsparcie.
• Módl się o zbór w Radomiu, by wierzący
trwali w jedności oraz wzajemnej miłości,
a także by z mocą Ducha Bożego pomogli
wielu ludziom znaleźć Zbawiciela.
• Módl się o rozpoczynające się wkrótce wykłady biblijne w Suwałkach, aby Pan Bóg
otworzył serca wielu osób na ewangelię.
• Módl się o wielkie Boże działania podczas wykładów „Z niewoli do wolności” w Warszawie oraz „Czego nauczał Jezus” w Łodzi Widzew, by wielu ludzi poznało Zbawiciela.
• Módl się o moc Bożą w działaniach misyjnych
w Kozienicach oraz Skarżysku-Kamiennej, by
wiele osób uwierzyło w Chrystusa.
• Módl się nadal o Kamelię, aby Pan Bóg dalej
pomagał dodając Swej mocy i łaski.
• Módl się o spotkania Klubów Zdrowia realizowanie w wielu miastach naszej Diecezji, aby
uczestnicy znaleźli lepszą drogę życia.

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

