TYDZIEŃ 168: 14.04.-20.04.2019
„Nie bój się, lecz mów i nie milcz.
Bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego;
Mam bowiem wiele ludu w tym mieście”
(Dz 18, 9.10)
Refleksja
„Szatan stale pracuje nad osłabieniem i zniszczeniem tych, których Bóg wybrał do wykonania wielkiego i dobrego dzieła. Choćby gotowi
byli nawet życie poświęcić dla sprawy Chrystusowej, to wielki zwodziciel i kłamca wciąż będzie się starał wpoić ich braciom nieufność,
a jeśli oni dadzą posłuch tym podszeptom, pogrzebią zaufanie do uczciwości i sprawiedliwości pracowników ewangelii, a tym samym poddadzą w wątpliwość ich użyteczność. Zbyt często udaje się szatanowi zgotować wiernym sługom Bożym, i to przez ich własnych braci, wiele
trosk i zmartwień, aż Pan sam musi zapewnić
spokój swoim prześladowanym posłom. Dopiero gdy zobaczą ręce złożone na zmarłej
piersi, kiedy umilknie głos zachęty i ostrzeżenia, wzruszą się zatwardziali, by zrozumieć i docenić błogosławieństwa, które odrzucali.
Śmierć sługi Bożego może dokonać tego,
czego nie zdołało jego życie” (Ellen G. White,
Działalność apostołów, Wyd. III., s. 252.253).
Dziękczynienie
• Dziękujemy Bogu za ochronę przeciwko
wszelki działaniom złego, że zaufanie do
Boga jest naszą siłą i pomocą.

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 zbawienie naszych rodzin.
• Modlimy się o grupę w Sochaczewie, by Bóg
wzmacniał i rozwijał tą wspólnotę.
• Prosimy o to, aby Pan Bóg szczególnie błogosławił służbę każdego starszego zboru w naszej Diecezji i wzmacniając ich w służbie każdego dnia mocą Swego Ducha.
• Modlimy się o wielką Bożą pomoc podczas
wystawy Pisma Świętego w Warszawie
(18.05), by wiele osób zostało zachęconych
do poznawania Słowa Bożego.
• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Ducha Świętego podczas wykładów biblijnych
w Suwałkach, Starachowicach, Zamościu, Łodzi oraz wykładów zdrowotnych w Giżycku,
aby Duch Boży otwierał wiele serc na przyjęcie Dobrej Nowiny.
• Modlimy się o całkowity wpływ Ducha Bożego podczas Zjazdu Diecezji Wschodniej
(30.05-1.06), aby Boża mądrość i miłość wypełniała serca wszystkich obecnych.

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

