TYDZIEŃ 18: 29.05-4.06.2016
„Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz,
I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej
I zważ na głośne błaganie moje!”(Ps 86,5.6).
Refleksja
„Nie ma takich miejsc ani chwili, które są nieodpowiednie do zanoszenia próśb do Boga. Nic
nie może powstrzymać nas od wznoszenia naszych serc w duchu gorliwej modlitwy. W ulicznym tłoku i pośród rozlicznych przedsięwzięć
możemy słać prośby do Boga i prosić o Boże
kierownictwo, tak jak uczynił Nehemiasz, gdy
przedkładał prośbę królowi Artakserksesowi.
Wszędzie gdzie jesteśmy, możemy utrzymać
ścisłą łączność z naszym Ojcem. Drzwi serca
musimy mieć stale otwarte i słać zaproszenia,
aby Jezus mógł przyjść i zamieszkać w nim jako
niebieski gość. Choćby otaczała nas atmosfera
zepsucia i grzechu, nic nas nie może zmusić do
wdychania tej trucizny. Możemy spokojnie żyć
czystą atmosferą nieba. Wznosząc serca
w szczerej modlitwie do Boga, zamykamy
drzwi przed nieczystością świata i kalającymi
myślami.” (Ellen G. White, Droga do Chrystusa,
wyd. XII, s. 87).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, że możemy otwierać swe serca na na Jego pomoc oraz że
dzięki Jego łasce możemy żyć w stałej łączności z naszym niebiańskim Ojcem.

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 dzieci i młodzież w naszej Diecezji,
aby dzięki mocy Bożej i dzięki ich chętnemu
oddaniu Chrystusowi mogły rozwijać się unikając zła oraz idąc za Bożymi prawdami.
• Módl się o Zbór w Olsztynie aby Pan Bóg
szczególnie pomagał tej wspólnocie w naśladowaniu Chrystusa, we wszelkim dobrym
rozwoju i w prowadzeniu bliźnich do zbawienia oraz w sprawie nowego Domu Modlitwy.
• Módl się o Bożą pomoc 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
i Łodzi Górnej, aby Pan Bóg objawiał swą moc
na serca wszystkich uczestników i pomagał
prowadzącym.
• Mód się o Boże błogosławieństwo dla najbliższego posiedzenia Rady Diecezji Wschodniej (12 czerwca), aby On Swoją mądrością
pokierował w każdej sprawie.

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

