TYDZIEŃ 70: 28.05-3.06.2017
„Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego
i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się Pismo, które mówi:
I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu,
i nazwany został przyjacielem Boga” (Ps 33,16.18).
Refleksja
„Serce ludzkie nigdy nie zazna szczęścia, dopóki nie podda się i nie zostanie ukształtowane
przez Ducha Bożego. Duch dostosowuje odrodzoną duszę do wzoru, do Jezusa Chrystusa.
Przez Jego wpływ wrogość wobec Boga zamienia się na wiarę i miłość, duma w pokorę. Dusza
dostrzega piękno prawdy, a Chrystus jest wywyższony w doskonałości i pięknie charakteru.
Duch oświeca ciemności, które nas otaczają,
poucza nas i pomaga nam w zaspokojeniu naszych rozlicznych potrzeb. Umysł musi jednak
nieustannie podążać za Bogiem. Jeśli pozwolimy, aby wkradła się światowość, jeśli nie
mamy pragnienia modlitwy, żadnego pragnienia łączności z tym, który jest źródłem siły i mądrości, Duch nie będzie w nas pozostawał”. (Ellen G. White, Wydarzenia czasów końca, wyd.
I, s. 45).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że codziennie budzi
w twoim sercu pragnienie modlitwy oraz
praktycznego życia z Jezusem Chrystusem.
• Dziękuj Panu Bogu za to, że dzięki Swej łasce
zmienia twoje myśli, nastawienie oraz nawyki kształtując charakter godny nieba.

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 pokorne chodzenie z Bogiem oraz
moc do przestrzegania Jego przykazań.
• Módl się o zbór w Starachowicach, aby trwając zawsze w pokorze przed Bogiem i przyjmując Jego pouczenia, prowadzenie oraz pomoc, z gorliwością służył dla dobra bliźnich.
• Módl się o Boże błogosławieństwo dla wykładów biblijnych w Biłgoraju, Łodzi i Poddębicach, aby serca ludzi otwarte były dla Bogu.
• Módl się o osoby żyjące na terenie naszej Diecezji, których serca tęsknią za prawdziwym
Bogiem, aby znaleźli Go w naszych zborach.
• Módl się o Boże działanie podczas programu
„Rzucam palenie” w Ciechanowie (5-9.06).
• Módl się o Bożą pomoc w działaniach misyjnych w Zambrowie, a szczególnie o znalezienie najlepszej sali na nabożeństwa i wykłady.
• Módl się gorąco o Bożą pomoc w przygotowaniach do ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (28.07.-6.08.), aby wszystko zostało
uczynione dla Bożej chwały.

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

