TYDZIEŃ 16: 15.05-21.05.2016
„Nakłoń, Panie, ucha swego!
Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny!
Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny!
Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie! (Ps 86,1.2).
Refleksja
„’Wy sami idźcie na osobność, na miejsce
ustronne’ – wzywa nas Chrystus. A gdybyśmy
tego wezwania usłuchali, bylibyśmy silniejsi
i bardziej użyteczni. Uczniowie szukali Jezusa
i opowiadali Mu o wszystkich sprawach, a On
dodawał im otuchy i udzielał wskazówek. Jeżeli dziś wygospodarujemy trochę czasu, aby
móc pójść do Jezusa i opowiedzieć Mu
o wszystkich naszych potrzebach, nie doznamy
zawodu; On stanie przy nas, okazując swą pomoc. Potrzebujemy więcej prostoty, więcej
wiary i zaufania do naszego Zbawiciela. Nazwano Go ‘Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju’” (Ellen G. White, Życie
Jezusa, wyd. XIV, s. 259).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, że możesz opowiadać Mu naprawdę o wszystkim, co porusz
twe serce, a czyniąc to doznajesz pomocy
od Niego.
• Dziękuj Panu Bogu, za Jego wielkość,
wszechmoc, wszechwiedzę i że zawsze
działa On dla naszego dobra.
• Dziękuj Panu Jezusowi za Jego niezawodną
i niezwykłą przyjaźń.

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, byś każdego dnia rezerwował
szczególny czas na osobiste, głębokie spotkanie z Chrystusem Panem u Jego stóp.
• Módl się o Zbór w Łukowie, aby Dobry Bóg
wspierał szczególnie tą niewielką wspólnotę,
chroniąc, kierując, błogosławiąc, udzielając
każdemu mocy Ducha Świętego oraz przyprowadzając do Jezusa Chrystusa w tym mieście wiele nowych osób.
• Módl się o błogosławieństwo od Pana Boga
dla wykładów biblijnych w Biłgoraju oraz Łodzi Widzew a także dla wykładów „Bądź
zdrów” w Łodzi Górnej aby Bóg działał łaską
i mocą na serca wszystkich uczestników.
• Módl się gorąco o prowadzony w tym tygodniu przez zespół misyjny Diecezji Wschodniej obóz ewangelizacyjny w Krasnej Wsi, aby
odbył się wśród wielu pięknych i budujących
doświadczeń z Bogiem.
• Módl się o w tym tygodniu gorliwie o sprawę
nowego Domu Modlitwy w Olsztynie.

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

