TYDZIEŃ 157: 27.01.-2.02.2019
„A On odpowiadając, rzekł: Nie samym chlebem żyje człowiek,
ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”
(Mt 4,4)
Refleksja
„Twórca tego duchowego życia jest niewidzialny, a sposób, przy którego pomocy życie
to się rozwija, nie może być wytłumaczony
przy pomocy ludzkiej filozofii. Działalność Ducha pozostaje jednak zawsze w harmonii z zapisanym Słowem. Dotyczy to tak świata cielesnego, jak i duchowego. Życie cielesne chronione jest – chwila za chwilą przez moc Bożą.
Nie jest ono jednak podtrzymywane przy pomocy bezpośredniego cudu, lecz przy użyciu
błogosławieństw, które są w zasięgu ręki. Nasze życie duchowe podtrzymywane jest przez
środki, które przygotowuje Opatrzność. Póki
naśladowca Chrystusa nie dojdzie ‘do wymiarów pełni Chrystusowej’ (Ef 4,13), musi spożywać chleb życia i pić wodę zbawienia. Musi czuwać, modlić się i pracować, zważając we
wszystkich rzeczach na wskazania Boże zawarte w Jego Słowie” (Ellen G. White, Działalność apostołów, Wyd. III., s. 173).
Dziękczynienie
• Chwalimy Ciebie, Boże, za wspaniały dar życia oraz za nowe życie w Panu Jezusie.
• Dziękujemy, że pomagasz nam dbać o duchowe życie oraz głęboką łączność z Tobą.

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 pomimo tak wielu pragnących pochłonąć naszą uwagę spraw serca nasze skłaniały się do spraw duchowych.
• Modlimy się o zbór we Włodawie, aby w Bożej opiece i prawdziwej jedności wierzący
mocno ufali Bogu i służyli chętnie innym.
• Prosimy bardzo Pana Boga o nowe miejsca
na działalność ewangelizacyjną i duszpasterską dla zborów Warszawa Żoliborz oraz Ursynów, aby Bóg obdarzył tym, co najlepsze.
• Modlimy się o Bożą pomoc i Jego wpływ podczas charytatywnego koncertu piosenek
Anny German w Warszawie (16.02).
• Prosimy bardzo, aby Pan Bóg objawiał swoją
moc na ludzkich sercach podczas odbywających się w Olsztynie i Ostródzie wykładów
antystresowych.
• Modlimy się o Boże prowadzenie i pomoc we
wszelkich przygotowaniach do Zjazdu Diecezji Wschodniej (30.05-1.06), aby Pan Bóg był
we wszystkim uwielbiony.

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

