TYDZIEŃ 23: 3.07-9.07.2016
„Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni;
o to też się i modlimy, o doskonałość waszą” (2 Kor 13,9).

Refleksja
„Jezus zna każdego z nas indywidualnie i wzruszony jest naszą słabością. Zna nas wszystkich
po imieniu, Zna dom, w którym mieszkamy, zna
imię każdego z jego mieszkańców. Daje w określonym czasie polecenie swym sługom, aby szli
na określoną ulicę w danym mieście, do wyznaczonego domu, aby odnaleźć w nim jedną
z Jego owieczek. Każda dusza jest tak wszechstronnie znana Jezusowi, jak gdyby była jedyną, za którą Zbawiciel umarł. Rozterka każdego człowieka wzrusza Jego serce, a wołanie
o ratunek dochodzi do Jego uszu. Jezus przyszedł, aby przygarnąć do siebie wszystkich ludzi. Prosi: ‘Chodź za mną’, a Jego Duch porusza
serce i przyciąga do Jezusa. Jednak wielu
opiera się temu. Jezus wie, kim są ci ludzie. Wie
również, kto z radością przyjmuje Jego wezwanie i jest gotów oddać się pod Jego pasterską
opiekę ” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV,
s. 345.346).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za Jego opiekę i prowadzenie, które są najlepsze dla twego życia.
• Dziękuj Panu Bogu za swoją relację z Nim
oraz za wspólnotę z ludem Bożym.

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 Puławach, aby Pan Jezus
bardzo pomagał w życiu i służbie naszych
drogich braci i sióstr z tego zboru oraz aby
On poprowadził plany i działania dotyczące
Domu Modlitwy.
• Módl się o Olę, u której zdiagnozowano złośliwego guza, aby Pan Bóg obdarzył ją swoim
pokojem i uzdrowieniem.
• Mód się o Boże działanie podczas ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (12-22 sierpień), aby Pan Bóg otwierał serca ludzi oraz
aby przygotowywane działania (praca misyjna, Expo Zdrowie, wykłady zdrowotne,
wykłady biblijne) przyniosły Boże błogosławieństwa do serc bardzo wielu osób.
• Módl się o głębokie osobiste poświęcenie
Panu Jezusowi, aby On był prawdziwie
drogą, prawdę i wszystkim w twoim życiu.

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

