TYDZIEŃ 156: 20.01.-26.01.2019
„Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.
Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością
od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, o odkupieniem.
Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił” (1 Kor 1,29-31)
Refleksja
„Gdyby naśladowcy Chrystusa byli gorliwymi
poszukiwaczami mądrości, z pewnością dotarliby do bogatych źródeł prawdy, dotąd jeszcze
im nie znanej. Ten, kto odda się Bogu całkowicie, będzie prowadzony Jego ręką. Taki ktoś
może być skromny i na pozór bez zdolności, jeżeli jednak z kochającym i pełnym ufności sercem podporządkuje się każdemu wezwaniu
woli Bożej, to jego siły zostaną oczyszczone,
uszlachetnione i wzmocnione, a jego zdolności
będą wzrastać. Każdemu, kto przyjmie skarby
mądrości Bożej zostanie powierzone święte
posłannictwo. Będzie mógł uczynić ze swego
życia cześć dla Boga błogosławieństwo dla
świata. ‘Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom’ (Psalm 119,130)” (Ellen
G. White, Działalność apostołów, Wyd. III.,
s. 172).
Dziękczynienie
• Ojcze Święty oddajemy Ci chwałę, za to, że
odkryłeś przed nami drogę zbawienia i dajesz Swą łaskę i siły, byśmy podążali nią wytrwale każdego dnia.
• Dziękujemy, że przemawiasz stale do naszych serc poprzez Twoje święte Słowo.

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 Bóg pomógł nam zgłębiać
Jego Słowo i widzieć coraz wyraźniej piękno
oraz znaczenie każdej Bożej prawdy.
• Modlimy się bardzo żarliwie o zbór Warszawa Żoliborz, o wsparcie od Pana Boga
w realizowaniu Jego woli i w służbie dla innych. Szczególnie teraz prosimy Boga o
nowe miejsce na działalność misyjną oraz nabożeństwa, aby zechciał obdarzyć w tej sprawie jak najlepszym rozwiązaniem.
• Modlimy o Boże wzmocnienie dla istniejących oraz powstanie, nowych zborów oraz
grup w Diecezji Wschodniej.
• Modlimy się, abyś mógł przyprowadzić
w tym roku choć jedną osobę do Zbawiciela.
• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Ducha Świętego podczas wykładów biblijnych
w Suwałkach oraz Zamościu.
• Modlimy się o Boże prowadzenie i działanie
podczas wszelkich przygotowań do ewangelizacji namiotowej w Zamościu (26.07-4.08).

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

