TYDZIEŃ 63: 9.04-15.04.2017
„A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy,
gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic,
aby pokazać się ludziom;
zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją” (Mt 6,5).
Refleksja
„Modlitwa wypowiadana publicznie powinna
być krótka i rzeczowa. Bóg nie chce, by nabożeństwo było nudne z powodu przydługich
modlitw. Chrystus nie narzucał swoim uczniom
męczących ceremonii i nużących modłów. (…)
Chrystus nie potępił jednak publicznej modlitwy jako takiej, ponieważ sam modlił się ze
swoimi uczniami, a nieraz także z licznymi słuchaczami, ale zawsze uświadamiał swoim uczniom, że ich publiczne modlitwy powinny być
krótkie i konkretne. Kilka minut w zupełności
wystarczy na zwyczajną publiczną modlitwę.
(…) często zanoszone są rozwlekłe modlitwy,
które są raczej wygłaszaniem Bogu wykładu,
niż przyjściem do Niego z dziękczynieniem
i prośbą. (…) Długie modlitwy męczą słuchaczy
i nie przygotowują ich do słuchania nauki, która
jest im potem przekazywana”. (Ellen G. White,
Słudzy ewangelii, wyd. I, s. 119.120).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za wspaniały dar modlitwy, rozmowy z Nim, zarówno tej osobistej,
jak i w gronie rodzinnym czy kościelnym.
• Dziękuj Bogu za wiarę, dzięki której może
On łączyć twe serce z niebem.

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 nabożeństwa sobotnie
w zborach naszej Diecezji były prawdziwym
i pokornym spotkaniem z Bogiem.
• Módl się o zbór w Olsztynie, aby zawsze
trwając wiernie przy Chrystusie i Jego Słowie,
wzrastał w mocy Ducha Świętego oraz
w służbie dla zbawienia bliźnich. Proś również o Bożą pomoc w powstaniu nowego
Domu Modlitwy w Olsztynie.
• Módl się o potężny wpływ Ducha Świętego
na serca uczestników, jak również prowadzących podczas wykładów biblijnych w Biłgoraju, Lublinie, Suwałkach oraz Łodzi.
• Módl się, aby Pan Bóg obficie błogosławił
podczas wykładów „Bądź zdrów” w Radomiu, Starachowicach oraz Kozienicach.
• Módl się o Bożą pomoc i działanie podczas
zaplanowanych na okres wakacyjny: ewangelizacji namiotowej w Suwałkach oraz X Misyjnego Spływu Kajakowego, aby Pan Bóg
prowadził wszystko w najlepszy sposób.

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

