TYDZIEŃ 55: 12.02-18.02.2017
„Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę!
Ustrzeż moje życie od lęku przed wrogiem!
Sprawiedliwy rozraduje się w Panu i będzie szukał u niego schronienia;
I będą się chlubić wszyscy prawego serca” (Ps 64, 2.11).
Refleksja
„Wiadomo, że latorośl, która tylko zewnętrznie łączy się z krzewem, nie tworzy żywego połączenia. Poza krzewem pędy nie rosną i nie
owocują. Tak samo może wyglądać pozorne
zjednoczenie się z Chrystusem, jeżeli nie jest
ono wynikiem wiary w Niego. Zawód związany
z religią umieszcza ludzi w Kościele, ale ich charaktery i postawy ukazują ich prawdziwą łączność z Chrystusem. (…) Latorośl, ‘która wydaje
owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy
owoc’. Jezus wyjaśnił w słowach uroczystych
i tkliwych cel ogrodnika. Oczyszczanie jest bolesne, lecz to Ojciec trzyma nóż. Jego ręka nie
działa bezsensownie a Jego serce nie jest obojętne. Są takie latorośle, które leżą na ziemi
i trzeba je oderwać od tej ziemskiej podpory
i skierować w górę, aby szukały oparcia
w Bogu. (…) Nadmiar trzeba ściąć, bowiem
utrudnia on dostęp życiodajnym promieniom
Słońca Sprawiedliwości. Ogrodnik odcina
wszystkie niepotrzebne pędy, aby owoce były
bogatsze i obfitsze”. (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 488).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za Jego miłość i dobroć.

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 zbór w Krasnej Wsi, aby z zaufaniem do Pana Boga przechodził przez każde
doświadczenie i służył Zbawicielowi objawiając codziennie Jego miłość, moc i łaskę.
• Módl się o gorliwie o Boże błogosławieństwo dla ludzi podczas wykładów biblijnych
„Życie ma sens” w Łodzi Górnej (luty).
• Módl się o Boże działanie podczas cotygodniowych spotkań „Seminarium z Księgi Daniela i Apokalipsy” w Biłgoraju oraz podczas
wykładów „Życie ma sens” w Zamościu.
• Módl się, aby Pan Bóg bardzo pobłogosławił
ludzi podczas serii wykładów „Wielki bój” odbywających się w Starachowicach.
• Módl się o nowy Dom Modlitwy w Olsztynie
oraz o Boże rozwiązanie problemów lokalowych zboru Warszawa Żoliborz.
• Módl się o Boże wsparcie w dalszej rehabilitacji siostry Niny ze zboru w Krasnej Wsi.
• Módl się o szczególną Bożą pomoc dla spotkań biblijnych i antystresowych Wyszkowie.

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

