TYDZIEŃ 25: 17.07-23.07.2016
„Błogosław, duszo moja, Panu
I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje,
Leczy wszystkie choroby twoje” (Ps 103,2.3).
Refleksja
„Pismo Święte mówi, że ‘ludzie powinni zawsze prosić i nie ustawać’, a jeśli kiedykolwiek
modlitwa jest szczególnie konieczna, to wtedy,
gdy słabną siły, a życie ucieka. Zdrowi często
zapominają o cudownym miłosierdziu spływającym na nich dzień po dniu, rok za rokiem i nie
dziękują Bogu w modlitwie za Jego dobrodziejstwa. Dopiero kiedy przychodzi choroba, przypominają sobie o Bogu. Nasz dobrotliwy Bóg
nigdy nie odwraca się od duszy, która w szczerości szuka Jego pomocy. On jest ucieczką zarówno w chorobie, jak i zdrowiu. (…) Chrystus
jest takim samym litościwym Lekarzem dziś, jakim był w czasie swojej służby na ziemi.” (Ellen
G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. V, s.
157.158).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za Jego troskę o nasze
zdrowie, że On Swą mocą cudownie nas
stworzył, oraz że udziela siły na każdy dzień.
• Dziękuj Panu Bogu za to że jest miłosiernym
Lekarzem duszy i ciała, który Swoją nieskończoną mocą leczy nasze myśli, uczucia
a także nasze ciała.

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 swoje osobiste zaangażowanie
w głoszeniu ewangelii o Chrystusie słowem
i czynem, by Bóg stawiał na twej drodze
osoby chętne na przyjęcie Bożej łaski.
• Módl się o osoby z naszej Diecezji, które potrzebują duchowego czy fizycznego uzdrowienia, aby doznały Bożej pomocy.
• Módl się o Zbór w Starachowicach, aby Pan
Jezus błogosławił wszystkie Jego dzieci w tej
wspólnocie Swoją mocą, jednością, pokojem
oraz wszelką mądrością i zaangażowaniem
w prowadzeniu bliźnich do zbawienia.
• Mód się o Bożą pomoc w przygotowaniach,
aby On zaangażował wszystkie niezbędne
osoby oraz Jego działanie podczas ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (12-22 sierpień), aby Pan Bóg błogosławił Swym Duchem wszystkich, którzy wezmą udział w zaplanowanych programach.
• Módl się o rozwiązanie problemów lokalowych Zboru Warszawa Żoliborz.

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

