TYDZIEŃ 21: 19.06-25.06.2016
„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej;
nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy,
ale sam Duch wstawia się za nami
w niewysłowionych westchnieniach” (Rz 8,26).
Refleksja
„Zesłanie Ducha Świętego było największym
ze wszystkich darów, jakie mógł (Jezus) uzyskać od Ojca dla pocieszenia swego narodu.
Jego obecność wśród ludzi stała się czynnikiem
ich odrodzenia, bowiem utrwalała skutki ofiary
złożonej przez Chrystusa. (…) Grzechowi
można się będzie przeciwstawić i odnieść nad
nim zwycięstwo jedynie za pośrednictwem
trzeciej osoby Bóstwa, która przybyła na ziemię nie z inną siłą, ale w pełni boskiej mocy.
Duch Święty czyni bowiem bardziej skutecznym to wszystko, czego na ziemi dokonał Odkupiciel. Za sprawą Ducha nasze serca doznają
oczyszczenia, a wyznawcy Boga stają się
uczestnikami Jego boskiej natury. Chrystus zesłał swego Ducha jako boską siłę, która pomaga nam przezwyciężać dziedziczne i nabyte
złe skłonności, a na Kościele odciska piętno
Jego własnego charakteru” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 483).
Dziękczynienie
• Dziękuj Duchowi Świętemu za inspirację do
modlitwy, za moc do duchowego zwycięstwa oraz za to, że możesz w Jego sile
świadczyć o Zbawicielu.

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 dar Ducha Świętego, aby On przezwyciężał nasze słabości oraz by serca nasze
mogły być w pełni Jemu poddane.
• Módl się o Zbór w Płocku, aby Boże błogosławieństwo oraz Jego moc wypełniały życie
braci i sióstr, aby świadczyli każdego dnia
o Chrystusie, Jego zwycięstwie nad złem
oraz Jego wiecznej miłości.
• Módl się o Boży wpływ na uczestników wykładów biblijnych w Kutnie, Biłgoraju a także
wykładów „Bądź zdrów” w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście.
• Módl się o Olę, u której zdiagnozowano złośliwego guza, aby Pan Bóg obdarzył ją swoim
pokojem i uzdrowieniem.
• Módl się o Bożą opiekę i piękne doświadczenia dla uczestników Misyjnego Spływu Kajakowego na Mazurach (27-30.06.2016).
• Mód się o Boże działanie podczas ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (12-22.08.
2016), aby Pan Bóg otwierał serca ludzi.

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

