TYDZIEŃ 32: 4.09-10.09.2016
„Wyciągam ręce do ciebie; Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia.
Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa;
Nie ukrywaj przede mną oblicza swego (…)”(Ps 143,6.7).
Refleksja
„’Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga
(…) Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło’ (Job 5,17.19). Jezus
uzdrawia cierpiących, a swoją obecnością rozjaśnia życie wszędzie tam, gdzie panuje ucisk,
ból i cierpienie. Nie chce, abyśmy przygnębieni
chodzili ze zbolałym sercem. Pragnie, abyśmy
oczy podnieśli ku niebu i rozradowani patrzyli
w Jego Boskie oblicze. Zbawiciel stoi tuż przy
cierpiących i smutnych, których oczy są ta zalane łzami, że nie potrafią Go dojrzeć. Z całą gotowością chce im podać dłoń i czeka, aby pozwolili Mu kierować swoim życiem. Jezus rozumie nasze smutki i doświadczenia, bo umiłował
nas miłością wieczną. Codziennie możemy rozmyślać o Jego miłości i z całą ufnością polegać
na niej w chwilach ciężkich i bolesnych. On
uwolni nasze dusze od codziennych trosk i kłopotów i obdarzy nas swoim pokojem.”(Ellen
G. White, Nauki z góry błogosławienia, wyd. III,
s. 16.17).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za Jego współczujące
serce, za to, że w pełni ciebie rozumie oraz
za Jego działanie dla twego szczęścia.

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 gotowość wyznawców naszej Diecezji na spełnienie Bożych obietnic dotyczących wylania Ducha Świętego, abyśmy gorliwie zabiegali o ten wspaniały dar.
• Módl się o Zbór we Włodawie, by Pan Bóg pomagał w rozwoju, w jedności i zaangażowaniu w służbie dla bliźnich, aby mieszkańcy poznali prawdziwą ewangelię zbawiania.
• Módl się o Bożą pomoc dla dzieci i młodzieży
w naszej Diecezji, które rozpoczynają rok
szkolny, aby mogły trwać przy Chrystusie,
świadczyć o Nim swoim życiem oraz z Jego
pomocą zdobywać prawdziwą mądrość.
• Módl się o szczególne Boże błogosławieństwa na serca ludzi podczas wystaw Expo
Zdrowie w Olsztynie (4.09) i Bisztynku (11.09)
oraz dla działań związanych z organizacją
Klubów Zdrowia w tych miejscach.
• Módl się o to, byś swoim życiem objawiał miłość Bożą i w najbliższym czasie mógł przyprowadzić jedną osobę do Chrystusa.

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

