TYDZIEŃ 160: 17.02.-23.02.2019
„Nastaw ucha i słuchaj moich słów; nakłoń swoje serce, aby je poznało,
Jest bowiem miło, gdy je zachowasz w swym wnętrzu,
gdy je będziesz miał zawsze gotowe na swoich wargach”
(Prz 22,17.18)
Refleksja
„Gdy Paweł posiadł rozległą wiedzę i osiągnął
wysoki poziom umysłowy, w jego życiu pojawiła się siła niespotykanej mądrości, która dała
mu przenikliwość spojrzenia i życzliwość serca.
Dzięki niej mógł być bliżej innych, wyzwalać
lepsze strony ich natury i inspirować ich do bardziej wzniosłego życia. (…) Przestrzegał wiernych, że powinni stale trzymać straż przed zbliżającym się ukradkiem nieprzyjacielem, odrzucić stare zwyczaje i przyrodzone skłonności
i zawsze czuwać w modlitwie. Paweł wiedział,
że wyższy poziom duchowy w rozwoju chrześcijańskim można osiągnąć tylko przez modlitwy i nieustanne czuwanie, i prawdę tę starał
się wdrożyć w ich umysły. Ale wiedział także,
że w ukrzyżowanym Chrystusie dano im moc
wystarczającą do nawrócenia duszy i odrzucenia wszelkich pokus zła. Z wiarą w Boga jako
swą zbroją i Jego Słowem jako orężem walki
mogli odeprzeć wszelkie ataki wroga” (Ellen G.
White, Działalność apostołów, Wyd. III., s. 186).
Dziękczynienie
• Dziękujemy Bogu, że nieustannie inspiruje
nasze serca do prawdziwego czuwania
w modlitwie, aby od Niego nie odejść.

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 głębsze duchowe doświadczenia z Panem Bogiem, aby nasze serca całkowicie polegały na Nim.
• Modlimy się o zbór w Zgierzu, aby łaska i bliskość Chrystusa wypełniały serca wierzących
a odwaga i mądrość Boża była widoczna w
ich codziennym życiu i służbie.
• Prosimy bardzo Pana Boga o zintensyfikowanie działań ewangelizacyjnych na terenie
Warszawy i o powołanie zborów i grup w nowych dzielnicach tego miasta.
• Modlimy o Boże wpływ podczas kursu antynikotynowego w Mrągowie oraz wykładów
zdrowotnych w Kozienicach.
• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Ducha Świętego podczas wykładów biblijnych
w Suwałkach oraz Zamościu, by On przyprowadzał ludzi o otwartych sercach.
• Modlimy się o Boże prowadzenie i pomoc we
wszelkich przygotowaniach do Zjazdu Diecezji Wschodniej (30.05-1.06).

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

