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„Cierpi kro między wami? Niech się modli.
Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni?
Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru
i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim” (Jk 5,13.14).
Refleksja
„W Nim (Chrystusie) jest balsam uzdrawiający
każdą chorobę, przywracający moc w każdej
słabości. Jego obecni uczniowie powinni się
modlić za chorych tak gorliwie, jak czynili to
uczniowie w dawnych czasach. Uzdrowienie
nastąpi ponieważ ‘modlitwa wiary uzdrowi
chorego’. Mamy moc Ducha Świętego, pełną
gwarancję wiary, którą mogą potwierdzić
obietnice Boże. Obietnica Pana: ‘Na chorych
ręce kłaść będą i ci wyzdrowieją’ (Mar. 16,18),
jest tak samo godna zaufania dziś, jak była
w dniach apostołów. Jest to przywilej dzieci
Bożych i wiarą powinni chwytać się tego, co ta
obietnica zawiera. Słudzy Chrystusa są pośrednikami Jego działania i przez nich pragnie
udzielać swej uzdrawiającej mocy. Naszym obowiązkiem jest przedstawić Bogu z pełnią naszej wiary wszystkich chorych i cierpiących. Powinniśmy uczyć ich zaufania do Wielkiego Lekarza.” (Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. XV, s. 158).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za wiarę oraz duchowe
uzdrowienie otrzymane dzięki Jego przebaczeniu, usprawiedliwieniu oraz uświęceniu.

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 dary Ducha Świętego w twoim życiu, abyś mógł z mocą służyć bliźnim niosąc
im zachętę, nadzieję i skuteczną pomoc.
• Módl się o Zbór w Suwałkach, aby Dobry Bóg
pomagał Siostrom i Braciom trwać mocno
przy Chrystusie, oraz aby zawsze byli świadectwem wiecznej Bożej miłości, łaski i sprawiedliwości.
• Módl się o osoby z naszej Diecezji, które pojęły decyzję oddania swego życia Chrystusowi i chrztu, aby Boża moc chroniła je i pomagała iść drogą zwycięstwa.
• Mód się o Boże działanie podczas ewangelizacji „Życie ma sens” w Suwałkach (12-22 sierpień), aby Pan Bóg błogosławił Swym Duchem wszystkich zaangażowanych w prowadzenie wykładów i innych programów, oraz
by wszyscy, którzy skorzystają z programu
mogli doświadczyć Bożej pomocy.
• Módl się gorąco 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

