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„Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości,
błogosławieni jesteście.
Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się”
(1 Piotra 3,14)
Refleksja
„Swym własnym przykładem Zbawiciel
pokazał, że Jego naśladowcy mogą
przebywać w świecie, ale nie być ze
świata. Przyszedł tu nie po to, aby
uczestniczyć w rozwiązłych zabawach,
ulec zwyczajom świata i oddać się jego
praktykom, lecz po to, aby wypełnić wolę
Ojca, aby szukać i zbawić zgubionych. (…)
Charakter chrześcijanina rozwija się nie w
wolności, lecz w ogniu prób i
doświadczeń. Opór i opozycja wiodą
naśladowcę Chrystusa do większej
czujności i większej gorliwości w
modlitwie do potężnego pomocnika.
Surowe próby zniesione dzięki łasce Boga
rozwijają cierpliwość, czujność, hart duszy
i głębszą, silniejszą ufność wobec Niego.
Triumf wiary chrześcijańskiej stanowi
właśnie to, że pozwala ona swemu
wyznawcy znosić cierpienia i stawać się
silniejszym, poddać się i w ten sposób
zwyciężyć, być zabijanym przez cały długi
dzień i żyć nadal, nieść krzyż i w ten
sposób zdobyć koronę chwały” (Ellen G.
White, Działalność apostołów, wyd. III, s.
283).
Dziękczynienie
• Dziękujemy Bogu za Jego zwycięstwo
nad każdym złem naszego życia.
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Prośby i wstawiennictwo
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7
rano i wieczorem, albo o każdej innej
porze o 7 osób, które pragniesz
przyprowadzić do Jezusa Chrystusa
oraz o rozwój Dzieła Bożego w Diecezji
Wschodniej.
• Modlimy się o wiarę i cierpliwość we
wszelkich próbach i doświadczeniach,
przez które przechodzimy.
• Modlimy się o zbór w Chojeńcu, aby
dzięki Bożej łasce wierzący wzrastali w
Chrystusie dając dobry naśladowania
Chrystusa okolicznym mieszkańcom.
• Modlimy się o duchowe ożywienie oraz
oddaną służbę każdego wyznawcy w
naszych zborach i grupach.
• Modlimy się o działanie Ducha Bożego
dał wolność uczestnikom Kursu
antynikotynowego
(20-24.05)
w
Warszawie.
• Prosimy o Boży wpływ i Jego decyzje
podczas Zjazdu Diecezji Wschodniej
(30.05.-1.06). Niechaj Bóg będzie
uwielbiony poprzez postawę każdego
delegata.
• Prosimy
o
szczególne
Boże
błogosławieństwo w przygotowaniach
oraz podczas programu Ewangelizacji
namiotowej w Zamościu.

Dołącz
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modlitewnej.
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