TYDZIEŃ 37: 9.10-15.10.2016
„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem,
oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz,
z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (1Kor 3,18).
Refleksja
„Gdyby Józef i Maria umacniali swą wiarę
w Boga poprzez rozmyślania i modlitwy, zrozumieliby świętość swego zadania i nie straciliby
Jezusa z oczu. Przez jeden dzień zaniedbania
utracili Zbawiciela, ale potem musieli poświęcić
trzy dni pełne trwogi, aby Go odnaleźć. Podobnie bywa z nami; przez bezmyślne gadanie, złorzeczenie, czy zaniedbanie modlitwy możemy
w ciągu jednego dnia utracić obecność Zbawiciela, a potem potrzeba wielu dni pełnych troski i poszukiwań, aby Go odnaleźć i odzyskać
spokój. W naszych wzajemnych stosunkach powinniśmy dbać o to, aby nie zapominać o Jezusie i nie zrobić żadnego kroku nie mając pełnego przekonania, że O n jest z nami.” (Ellen G.
White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 52).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, za czas, który możesz
poświęcać na rozmyślanie o Nim, o Jego
wielkiej miłości, sprawiedliwości i dobroci.
• Dziękuj Panu Bogu za to, że pragnie kierować każdym twym krokiem i decyzją.
• Dziękuj Panu Bogu, że szuka nas zawsze,
gdy zaniedbujemy przywilej modlitwy i podejmuje działania, by znów nam pomagać.

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 obiecane wylanie Ducha Świętego
w zborach i grupach naszej naszej Diecezji
oraz o to, aby serca nasze były gotowe na
przyjęcie Jego prawości i mocy.
• Módl się o grupę w Ciechanowie, aby Pan Jezus błogosławił wszystkim Swym pokojem,
wsparciem, codzienną pomocą i miłością,
oraz aby kolejne osoby z tego terenu mogły
doznać łaski i ratunku od Boga.
• Módl się o to, by urok i presja tego świata nie
zanieczyszczały naszych myśli i serc, ale aby
piękno Jezusa zawsze było najcenniejsze.
• Módl się tygodniową (9-15 października) serię wykłady ewangelizacyjnych w Ostrołęce,
aby Pan Bóg błogosławił i przyprowadził
wiele osób o otwartych sercach, pragnących
poznać Jezusa.
• Módl się o Bożą pomoc dla uczestników wykładów „Bądź zdrów” w Poddębicach (16-29
października), aby On bardzo hojnie pomagał
i darzył swoim Duchem.

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

