TYDZIEŃ 22: 26.06-2.07.2016
„Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem ich jest Królestwo Niebios” (Mt 5,3).

Refleksja
„Modlitwa faryzeusza ‘Dziękuję Tobie, Boże,
że nie jestem jako inni ludzie’ – wyrażała
ogólne mniemanie faryzeuszy, że są lepsi od innych ludzi, a to nastawienie duchowe podzielała również większa część ludu izraelskiego.
W rzeszy otaczającej Zbawiciela byli jednak
i tacy, którzy zdawali sobie sprawę ze swego
duchowego ubóstwa. Kiedy Boska potęga
Chrystusa objawiła się przy połowie ryb – Piotr
przypadła do nóg Zbawiciela i rzekł: ‘Odejdź
ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny’
(Łuk. 5,8). Tak samo wśród ludu zebranego na
górze znajdowały się szczere dusze, które
w świętej obecności Jezusa czuły, że są ,pożałowania godne, nędzne i biedne, ślepe i nagie’
(Obj. 3,17), że tęsknią za ‘zbawienną łaską
Bożą’ (Tyt. 2,11). I właśnie w tych ludziach
słowa Chrystusa wzbudziły nadzieję – pojęli, że
życie ich znajduje się pod opieką pełną błogosławieństw” (Ellen G. White, Nauki z góry błogosławienia, wyd. III, s. 11.12).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że możesz rozumieć
swoją ubogość oraz potrzebę Zbawiciela,
i że Pan Jezus jest twoim bogactwem.

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 wiele pięknych doświadczeń w służbie dla dzieci i młodzieży z naszych zborów w czasie wakacji.
• Módl się o Zbór w Podkowie Leśnej, aby Pan
Bóg hojne błogosławił wyznawców pokojem, mocą Ducha oraz inspiracją do życia pobożności i służby, jak i rozwijał dalej działalność telewizyjną.
• Módl się o Boże działanie na uczestników wykładów biblijnych w Kutnie.
• Módl się o Olę, u której zdiagnozowano złośliwego guza, aby Pan Bóg obdarzył ją swoim
pokojem i uzdrowieniem.
• Módl się o Boże prowadzenie i błogosławieństwa podczas IX Misyjnego Spływu Kajakowego na Mazurach (27-30 czerwiec).
• Mód się o Boże działanie podczas ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (12-22 sierpień), aby Pan Bóg otwierał serca ludzi.
• Módl się o moc oraz dary Ducha Świętego
w życiu osobistym oraz w twoim zborze.

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

