TYDZIEŃ 159: 10.02.-16.02.2019
„Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.
Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją”.
(Psalm 66,18.19)
Refleksja
„Szatan usiłuje nieustannie wzniecać wrogość,
niezadowolenie i złość wśród ludu Bożego.
Często być może będziemy czuć, że nasze racje
są zagrożone, choć nie będzie do tego realnego powodu. Ci, których miłość własna jest
silniejsza od umiłowania Chrystusa i Jego
sprawy, będą zawsze stawiali zawsze na pierwszym miejscu swoje osobiste sprawy i zrobią
wszystko, aby je chronić i strzec. Wielu, nawet
z tych, którzy uważają siebie za świadomych
chrześcijan, powstrzymywanych jest przez pychę i egoizm od serdecznego współżycia
z tymi, których uważają za błądzących, od rozmów z nimi w duchu Chrystusa i od wspólnych
modlitw za innych. (…) (Ellen G. White, Działalność apostołów, Wyd. III., s. 185).
Dziękczynienie
• Dziękujemy Panu Bogu za cudowny przywilej modlitw wraz z potrzebującymi oraz
możliwość kierowania ich do Chrystusa.
• Chwalimy Pana Boga za niezwykłe przejawy
Jego miłości i prawdziwego poświecenia dla
dobra innych.
• Dziękujemy, że Duch Święty przez Swą łaskę
czyni nasze serca chętnymi do służby.

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 o prawdziwą życzliwość, miłość
oraz zrozumienie pośród braci i sióstr.
• Modlimy się o zbór w Zduńskiej Woli, aby rozwijał się dalej w pobożności i zaangażowanej
służbie dla bliźnich, oraz aby z Bożym błogosławieństwem zrealizowane zostały plany
modernizacji Domu Modlitwy.
• 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 to, aby każdy wyznawca w Diecezji zaangażowany był w rożną służbę Bogu.
• Modlimy się wpływ Ducha Bożego na uczestników Wystawy Pisma Świętego w Starachowicach (10-17.02), aby wielu zaufało z serca
autorytetowi Słowa Bożego.
• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Ducha Świętego podczas wykładów biblijnych
w Suwałkach oraz Zamościu, aby łaska Boże
przemieniła wiele serc.

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

