TYDZIEŃ 15: 8.05-14.05.2016
„Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich,
jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg,
ilekroć go wzywamy”(V Mojż. 4,7).
Refleksja
„Nasz Ojciec Niebieski czeka na sposobność zesłania nam pełni swych błogosławieństw. Jest
naszym przywilejem czerpać obficie ze źródła
nieograniczonej miłości. Jakie to dziwne, że tak
mało się modlimy! Bóg jest gotów i chętnie wysłuchuje szczere prośby, nawet najskromniejsze, swych dzieci, a my tak niechętnie przedkładamy Bogu pragnienia naszych serc. Cóż mają
myśleć aniołowie niebiescy o biednych, bezsilnych ludzkich istotach, narażonych na pokusy,
podczas gdy Bóg w swej nieskończonej miłości
tęskni do nich, gotów dać im więcej, niż mogą
pojąć lub prosić, a oni tak mało modlą się i mają
tak małą wiarę” (Ellen G. White, Droga do Chrystusa, wyd. XII, s. 82).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, iż pragnie być bardzo blisko ciebie i za to, że możesz odbierać
tę bliskość i miłość.
• Dziękuj Panu Bogu, że wybacza naszą niewiarę, obojętność, brak gorliwości i zmienia
serca ubogacając je wiarą i poświęceniem.
• Dziękuj Niebiańskiemu Ojcu za każde zwycięstwo nad grzesznymi pokusami odniesione dzięki Jego łasce i mocy.

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 to, by chodzenie z Bogiem było
twoim prawdziwym doświadczeniem, a jego
bliskość i działanie bardziej widoczne i namacalne niż cokolwiek innego na tym świecie.
• Módl się o Zbór w Łodzi Widzew, by Pan Bóg
bardzo hojnie błogosławił wszystkim, którzy
go tworzą, udzielał codziennie mocy Ducha
Świętego do prowadzenie życia dla Bożej
chwały oraz do służby dla zbawienia bliźnich.
• Módl się o błogosławieństwo od Pana Boga
dla wykładów biblijnych w Lublinie, Biłgoraju
oraz Łodzi Widzew aby Duch Boży pomagał
prowadzącym i dotykał serc uczestników.
• Módl się o szczególne Boże działanie w trakcie Koncertu i Wystawy Biblii organizowanych 14 maja w Domu Modlitwy w Warszawie
w ramach Nocy Muzeów.
• Módl się o powołania do służby kolporterskiej i rozwój tego działu w naszej Diecezji,
ale również aby każdy wyznawca zaangażowany był do służby poprzez literaturę.

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

