TYDZIEŃ 10: 3.04-9.04.2016
„Dobrze jest dziękować Panu
I opiewać imię twe, o Najwyższy,
Obwieszczać z rana łaskę twoją
A w nocy wierność twoją” (Ps 92,2.3).
Refleksja
„Powinniśmy więcej wielbić Boga (…) Nasze
modlitwy i nabożeństwa nie powinny ograniczać się tylko do proszenia i otrzymywania. Nie
myślmy stale tylko o naszych potrzebach. Pamiętajmy również o dobrach, które otrzymujemy. Nie modlimy się zbyt wiele, a jeszcze rzadziej pamiętamy o podziękowaniu. Stale czerpiemy ze źródeł łaski Bożej, a jak niewiele
wdzięczności wyrażamy i jak mało wielbimy
Boga za to, co dla nas uczynił”. (Ellen G. White,
Droga do Chrystusa, s. 83)
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, wyrażaj wdzięczność za
Jego cudowny charakter oraz głębię poświęcenia objawionego na Golgocie.
• Dziękuj Bogu za to, że przed nim możesz odkrywać swoje serce oczekując pocieszenia,
pokrzepienia i zachęty.
• Dziękuj Bogu za to, że każda szczera modlitwa spotka się z odpowiedzią, może nie
zawsze stosownie do twoich oczekiwań, ale
zawsze dla twojego dobra.
• Dziękuj Bogu za niebiańską radość i wdzięczność oraz proś, by wypełniały one twe serce
i objawiały się na twej twarzy codziennie.

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.
• Módl się o ducha wdzięczności w sercach wyznawcy w naszej Diecezji oraz aby nasza działalność ewangelizacyjna była wyrazem szczerej wdzięczności za dar zbawienia, za ogrom
Bożej łaski i Jego miłosierdzie okazywane
nam każdego dnia.
• Módl się o Zbór w Krasnej Wsi, aby Pan Bóg
błogosławił wszystkim jego wyznawcom
oraz udzielał mocy, darów Ducha Świętego
i pięknych doświadczeń w służbie misyjnej.
• Módl się o Konferencję Starszych Zborów
Diecezji Wschodniej (9-10.04. w Podkowie Leśnej), o obecność i działanie Ducha Świętego.
• Módl się o wykłady ewangelizacyjne w Biłgoraju oraz wykłady „Bądź zdrów” w Zduńskiej
Woli, aby Jezus pociągał ludzi Swą miłością.
• Módl się o nowe miejsce na Dom Modlitwy
w Olsztynie, o Boże prowadzenie w podejmowanych w tym celu działaniach oraz o rozwiązanie problemów lokalowych zborów
warszawskich: Żoliborz oraz Ursynów.

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

