TYDZIEŃ 158: 3.02.-9.02.2019
„Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci,
rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej,
która jest na obliczu Chrystusowym”
(2 Kor 4,6)
Refleksja
„Paweł dobrze znał walkę, którą każda dusz
musi stoczyć z rzecznikami zła, próbującymi
nieustannie zwodzić i usidlać. Pracował więc
niestrudzenie, wzmacniając i pokrzepiając
tych, którzy byli jeszcze młodzi w wierze. Nalegał, aby wewnętrznie poddali się Bogu, ponieważ wiedział, że kiedy dusz nie chce tego poddania, wtedy grzech nie może być odrzucony,
żądze i namiętności nadal walczą o panowanie
a pokusy zaślepiają sumienie. Oddanie się Bogu
musi być zupełne. Każda słaba, chwiejna, ale
walcząca dusza, która w pełni oddaje się Panu,
doznaje łączności z siłami, które uzdalniają ją
do przezwyciężenia wszystkiego. Niebo jest
blisko niej, a w każdej potrzebie i w każdej próbie otrzymuje ona poparcie i pomoc aniołów łaski. (…) Niezłomna wiara apostoła, jego gorące modlitwy i żarliwe słowa nauki, a przede
wszystkim jego pobożne życie, pomagały im
raczej wyrzec się siebie dla Chrystusa niż szukać przyjemności w grzechu” (Ellen G. White,
Działalność apostołów, Wyd. III., s. 181).
Dziękczynienie
• Dziękujemy, że Ty, Panie, możesz zawsze
ochronić nas od zła i dać zwycięstwo.

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 nasze serca zawsze chętnie
poddawały się Bożej woli, wbrew wszystkim
grzesznym pragnieniom.
• Modlimy się o zbór w Zamościu, aby dzięki
potężnemu działaniu Ducha Bożego rozwijał
się i wzrastał duchowo i liczebnie.
• 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 o nawrócenie wielu osób podczas
wykładów biblijnych w Suwałkach.
• Prosimy bardzo o Boży wpływ na uczestników koncertu charytatywnego piosenek
Anny German w Warszawie (16.02.)
• Modlimy się o działanie Ducha Bożego na
uczestników Wystawy Biblii w Starachowicach (10-17.02), by wielu
• Modlimy się o Bożą łaskę podczas programu
antynikotynowego w Giżycku (18-22.02), by
wiele osób doznało pomocy.

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

