TYDZIEŃ 17: 22.05-28.05.2016
„Zmiłuj się nade mną, Panie,
Bo codziennie wołam do ciebie!
Rozwesel duszę sługi swego,
Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!” (Ps 86,3.4).
Refleksja
„Jego (Jezusa) serdecznie współczucie działało uzdrawiająco na umęczone i znękane
serca. Nawet wśród wrogów otaczała Go atmosfera pokoju. Jego szlachetna postawa, łagodny charakter, a nade wszystko miłość wyrażona wzrokiem i brzmieniem głosu, przyciągały
do Niego tych, których serca nie stwardniały w
niewierze. Gdyby słodycz i życzliwość Jego duszy nie przejawiały się w każdym Jego słowie
i spojrzeniu, nigdy nie mógłby przyciągnąć do
siebie takich rzesz ludzkich. Wszyscy zgnębieni, którzy przychodzili do Niego, rozumieli,
że wiązał swoje sprawy z ich pożytkiem jak najżyczliwszy i najczulszy przyjaciel, co potęgowało w nich chęć dowiedzenie się więcej
o prawdach zawartych w Jego nauce. Przybliżyło się niebo, a ludzie pragnęli przebywać w
obecności Chrystusa, aby doznawać stale Jego
miłości” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV,
s. 176).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, że bezustannie możemy doświadczać Jego miłości.
• Dziękuj Chrystusowi za Jego pokój wśród
przeciwności, które napotykasz w życiu.

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 rozwój misji na nowych terenach
w naszej Diecezji, aby ewangelia, poprzez
Jego sługi, mogła docierać do miejscowości,
w których ludzie czekają na Bożą prawdę .
• Módl się o Zbór w Mszczonowie, aby Pan Bóg
szczególnie działa udzielając tworzącym tę
wspólnotę mocy Ducha Świętego i pomagając w rozwoju w pobożności oraz w służbie
dla zbawienia bliźnich.
• Módl się o błogosławieństwo od Pana Boga
dla wykładów biblijnych w Biłgoraju oraz Łodzi Widzew, wykładów biblijno-archeologicznych w Zduńskiej Woli a także dla wykładów
„Bądź zdrów” w Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście, Łodzi Górnej, jak i spotkań „Postaw na zdrowie” w Kutnie aby Pan Bóg wnosił swój pokój w serca wszystkich uczestników i pomagał prowadzącym.
• Módl się o przygotowania do ewangelizacji
namiotowej w Suwałkach (12-22 sierpień) aby
Pan Bóg we wszystkim prowadził i pomagał.

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

