TYDZIEŃ 155: 13.01.-19.01.2019
„Ja wprawdzie myślałem: Jakżebym chciał uznać cię za syna
i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów!
I myślałem, że będziecie na mnie wołać: Mój ojcze!
I nie odwrócicie się ode mnie” (Jer 3,19)
Refleksja
„W dniach apostołów nie brakowało takich
błądzących dusz, które głosząc swą wiarę
w Chrystusa, nie okazywały szacunku Jego
przedstawicielom. Twierdzili oni, że nie potrzebują żadnego ludzkiego nauczyciela, gdyż uczą
się wprost od Chrystusa, bez pomocy sług
ewangelii. Byli to ludzie duchowo niezależni,
niechętni podporządkowaniu się woli zboru.
Takim ludziom groziło poważne niebezpieczeństwo bycia zwiedzionym. Bóg ma w zborze ludzi o różnych talentach, których używa
jako swoich pomocników, aby ich połączona
mądrość pozwoliła zbliżyć się do Ducha Świętego. Ludzie zapatrzeni tylko w siebie, odmawiający zasług innym, mającym doświadczenie
w dziele Bożym, przez ową pewność siebie
stają się ślepi, niezdolni odróżnić prawdę od
fałszu. Niebezpiecznie jest wybierać takich ludzi na przywódców zboru. Będą oni starali się
przeprowadzać własne plany i stosować się do
własnych sądów, nie zważając na opinię swych
braci” (Ellen G. White, Działalność apostołów,
Wyd. III., s. 169.170).
Dziękczynienie
• Dziękujemy za Bożą miłość oraz ochronę.

Prośby i wstawiennictwo
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wieczorem, albo o każdej innej porze o 7 lub więcej osób, które pragniesz przyprowadzić do
Jezusa Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Diecezji Wschodniej.
• Modlimy się, aby w naszych zborach nie było
ducha ludzkiej niezależności i uporu, lecz by
panował duch prawdziwej służby oraz dobrej
współpracy na rzecz właściwych działań.
• Modlimy się o zbór Warszawa Ursynów, aby
otoczony Bożą opieką, mógł wywierać jak
najszerszy wpływ na mieszkańców dzielnicy,
służąc i głosząc ewangelię zbawienia.
• Modlimy się gorąco i wytrwale o Boże
wzmocnienie dla istniejących oraz powstanie, ze względu na Jego działanie, nowych
zborów i grup w naszej Diecezji.
• Modlimy się, aby czas „10 Dni Modlitw” (1019.01) był naprawdę wyjątkowy dla zboru,
abyśmy mogli przybliżyć się do Boga oraz zostać napełnieni Jego Duchem do życia pełnego pobożności i gorliwej służby.
• Modlimy się o Bożą jedność w twoim zborze.
• Prosimy o Bożą pomoc podczas kursu „Rzucam palenie” w Ostródzie (14-18.01).

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

