TYDZIEŃ 33: 11.09-17.09.2016
„Daj mi o świcie doznać łaski twojej, bo tobie ufam!
Wskaż mi drogę, którą mam iść,
Bo ku tobie podnoszę dusze moją” (Ps 143,8).
Refleksja
„Chrystus podnosi i uszlachetnia skruszone,
smutne serce i duszę, aby człowiek stał się
Jego mieszkaniem. Są jednak i tacy, którzy
w czasie utrapienia zachowują się podobnie jak
Jakub; dopiero o świcie Jakub poznał, że walczył całą noc z Aniołem Przymierza. A gdy bezradny padł na ziemię i rozpłakał się serdecznie
– wtedy otrzymał od Boga tak bardzo upragnione błogosławieństwo. Nieraz dzieje się tak
i z nami: ileż razy każącą rękę Boga uważamy za
rękę nieprzyjaciela! A ponieważ otacza nas
ciemność, walczymy z prawami Bożymi, nie
znajdujemy w tej walce ani pocieszenia, ani wyzwolenia. Wreszcie nadchodzi moment, że
brak nam już sił do tego bezcelowego zmagania. Uczmy się rozumieć, że przykre doświadczenia są dla nas dobrodziejstwem, nie odrzucajmy chłoszczącej ręki Bożej, ani nie zniechęcajmy się, gdy Bóg nas strofuje”(Ellen G. White,
Nauki z góry błogosławienia, wyd. III, s. 16).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że jego pomoc jest
pewna, nawet gdy wydaje się nam, że już
wszystko stracone, że On nigdy nie zawiedzie, ale dopomoże.

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 to, aby wszyscy wierzący w naszej
Diecezji byli zaangażowani w Chrystusową
służbę, aby każdy zgodnie z Jego darami
i prowadzeniem służył Bogu z mocą.
• Módl się o Zbór w Zamościu, aby z Bożym
błogosławieństwem rozwijał się i zawsze był
narzędziem w Jego dłoniach do niesienia pomocy i słów zbawienia mieszkańcom swego
miasta.
• Módl się, aby Pan zawsze dodawał odwagi
i zaufania w każdym doświadczeniu.
• Mód się o błogosławieństwo dla publicznego
programu antystresowego realizowanego
w grupie ukraińskiej w Warszawie, aby Pan
Bóg wspierał prowadzących i uczestników.
• Módl się o planowaną w wielu miejscach Diecezji na jesień serię wykładów ewangelizacyjnych „Wielki bój”.
• Módl się o to, byś w najbliższym czasie mógł
przyprowadzić jedną osobę do Chrystusa
i doznać zdumiewającej radości ze służby.

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

