TYDZIEŃ 1: 31.01-6.02.2016
„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka znajduje,
a kto kołacze, temu otworzą” (Mt 7,7-8).
Refleksja
„Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem
jak przed przyjacielem. Potrzebna jest nie po
to, aby Bóg poznał jakimi jesteśmy, ale abyśmy
my mogli Go przyjąć. Modlitwa nie sprowadza
Boga do nas, lecz podnosi nas do Niego. Gdy
Jezus był na ziemi, nauczył swoich uczniów, jak
się modlić. Polecił im, aby przedstawiali Bogu
swoje codzienne potrzeby i złożyli na Niego
wszystkie swoje troski. Jego obietnica, że ich
prośby zostaną wysłuchane, jest zapewnieniem również dla nas” (Ellen G. White, Droga do
Chrystusa, wyd. XII, s. 81).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu, że pragnie trwać w społeczności z tobą poprzez modlitwę.
• Dziękuj Bogu, iż tak bardzo pragnie odpowiadać na zanoszone do Niego modlitwy
oraz „że cokolwiek On obiecał, ma moc
i uczynić” (Rz 4,21).
• Dziękuj Bogu, że poprzez Ducha Świętego
inspiruje twoje serce do szczerej i pełnej zaangażowania modlitwy w sprawach osobistych, dotyczących innych osób oraz rozwoju wspaniałego dzieła zwiastowania
ewangelii.

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 Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla diecezjalnego programu „Zjednoczeni w Słowie, modlitwie i misji”.
• Módl się, by inicjatywa związana z diecezjalną grupą modlitewną „Zjednoczeni w modlitwie” rozwijała się z Bożym błogosławieństwem. Niech Bóg da nam pragnienie gorliwej modlitwy wstawienniczej w intencji działań duszpasterskich oraz ewangelizacyjnych
w Diecezji Wschodniej.
• Módl się, aby codzienne studiowanie Pisma
Świętego pozwalało ci lepiej poznawać
Boga, doświadczać głębszej wspólnoty z Nim
oraz odczuwać Jego szczególną bliskość.
• Módl się, aby każdego dnia świadczyć swoim
życiem oraz słowami o Zbawicielu.
• Módl się, aby Bóg dał nam całkowite poznanie swojej miłości oraz aby ona wypełniała
nasze serca i objawiała się we wzajemnych
relacjach wyznawców.

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

