TYDZIEŃ 38: 16.10-22.10.2016
„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny,
a one składają świadectwo o mnie” (J 5,39).

Refleksja
„Gdy ziemski sprawy pochłaniają nas aż do
tego stopnia, że zapominamy o Tym, w którym
koncentruje się nasza nadzieja na wieczne życie, sami oddzielamy się od Jezusa i od aniołów
niebieskich. Te święte istoty nie mogą przebywać tam, gdzie nie jest pożądana obecność
Zbawiciela, a także tam, gdzie nie zauważa się
Jego nieobecności. Dlatego tak często wśród
wyznawców Chrystusa pojawia się zniechęcenie. Wielu uczęszcza na nabożeństwo, gdzie
doznają pokrzepienia i podniesienia na duchu
dzięki Słowom Bożym; lecz z powodu zaniedbań w rozmyślaniach, religijnej czujności i modlitwie tracą oni to błogosławieństwo i czuję
się potem jeszcze bardziej opuszczeni. Nieraz
wydaje się im, że Bóg postąpił z nimi surowo,
nie widząc, że sami są temu winni. Odchodząc
od Jezusa, gaszą światło Jego obecności” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 52).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że we wspólnocie Jego
dzieci możesz doznawać pokrzepienia oraz
zachęty do głębszego życia z Nim.
• Dziękuj Panu Bogu, że na dał nam Słowo,
które jest żywe i zmienia nasze serca.

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, by na każdej karcie Pisma Świętego widzieć Jezusa Chrystusa – Jego dobroć, sprawiedliwość, miłość oraz bezgraniczne poświęcenie dla naszego zbawienia.
• Módl się o grupę w Iławie, aby Bóg błogosławił Swym pokojem, działaniem oraz mocą,
a także aby w służbie dla bliźnich zawsze objawiała się Boża miłość, prowadząc wielu do
zbawienia.
• Módl się o to, by nasze nabożeństwa naprawdę były czasem wywyższenie i uwielbienia Boga oraz czasem, w którym pogłębiamy
naszą duchową więź ze Zbawicielem.
• Módl się o szczególną Bożą pomoc w przygotowaniach do serii wykładów „Wielki bój”
i innych wykładów biblijnych , które odbędą
się wkrótce w różnych miejscach Diecezji.
• 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

