TYDZIEŃ 171: 5.05.-11.05.2019
„Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić;
jest to bowiem dla mnie koniecznością;
a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował”
(1Kor 9,16)
Refleksja
„Tak cierpliwość jak i odwaga mają swoje zwycięstwa. Dusze mogą być pozyskane dla Chrystusa przez łagodność w czasie próby, jak też
przez odważne przedsięwzięcia. Chrześcijanin,
który objawia cierpliwość i pogodę ducha
mimo udręki i cierpień, który wychodzi na spotkanie śmierci ze spokojem i niezachwianą
wiarą, może zdziałać dla ewangelii więcej niż
ten, kto spędza długie życie na wiernej pracy.
Często bywa, że gdy sługa Boży nie może z powodu wielkich przeszkód wypełnić swych obowiązków, tajemnicza opatrzność Boża działa
dla nas niedostrzegalnie, by wypełnić to, co w
innym wypadku nigdy nie zostałoby wykonane.
Niech więc żaden z naśladowców Chrystusa nie
traci ufności sądząc, że gdy nie jest już w stanie
pracować czynnie i otwarcie dla Boga i dla Jego
prawdy, to nie ma dla niego innej służby, ani innej nagrody. Chrystus nigdy nie odsuwa od siebie prawdziwych swych świadków” (Ellen G.
White, Działalność apostołów, Wyd. III., s. 282).
Dziękczynienie
• Dziękujemy Bogu za to, że jeśli Go kochamy,
to On w każdej sytuacji naszego życia będzie
nas prowadził i będziemy o Nim świadczyć.

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 to, byśmy naprawdę świadczyli
zawsze o Panu Bogu, zarówno w chwilach
powodzenia, jak i w smutku i cierpieniu.
• Modlimy się o zbór w Białymstoku, aby dzięki
mocy Ducha Świętego wierzący służyli różnorodnie prowadzą wielu do zbawienia. Prosimy także o Bożą pomoc w sprawie dofinansowania z Urzędu projektu termomodernizacji Domu Modlitwy w Białymstoku.
• Prosimy gorąco o nasze siostry i braci dotkniętych chorobami, aby Bóg uzdrawiał,
wzmacniał duchowo Swoim pokojem, oraz
aby pokrzepiał serca ich najbliższych.
• Modlimy się o Bożą pomoc podczas wystawy
Pisma Świętego w Warszawie (18.05).
• Prosimy Pana Boga o błogosławieństwo wykładów biblijnych w Suwałkach, Zamościu,
Łodzi, aby On wielu nawracał do Jezusa.
• Modlimy się o działanie Ducha Bożego podczas Zjazdu Diecezji Wschodniej (30.05-1.06),
aby Pan Bóg prowadził i był uczczony.

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

