TYDZIEŃ 76: 9.07-15.07.2017
„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Świętego Ducha!
Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym!”
(Ps 51,12-14).
Refleksja
„Jeśli będziesz szczery wobec samego siebie,
żadna przeciwna ci moc ziemska ani piekielna
nie będzie w stanie zniszczyć twojego spokoju
ani zerwać twojej łączności z Bogiem. Jeśli boisz się Boga, nie musisz żyć w niepewności. Jeśli
spełniasz Jego wolę, otrzymasz wszystko,
czego potrzebuje twoja dusza. (…) Stań przy
Jezusie, choćby to wymagało ofiar i wyrzeczeń.
Stań przy Jezusie za wszelką cenę. Czyń
wszystko, co do ciebie należy, jakby twój wzrok
sięgał poza zasłonę, a oko Boże było zwrócone
na ciebie i widziało wszystkie twoje czyny. On
nabył cię swoją krwią, a kiedy potrzebujesz
Jego pomocy, wzywaj Go, a On ci jej udzieli.
Wtedy Jezus stanie przy tobie.” (Ellen G. White,
Letter 42, 1879).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, że możesz trwać
w prawdziwej społeczności z Nim, oraz że
On każdego dnia uczy cię jak podtrzymywać
tę szczególną więź w mocy Ducha.
• Dziękuj Panu Bogu za siły, których ci udziela,
abyś stał wytrwale przy Chrystusie w każdym doświadczeniu, w każdej pokusie,
w każdej próbie i każdej chwili swego życia.

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, abyś był codziennie zwiastunem dobrej nowiny o Chrystusie dla bliźnich,
których Bóg stawia na drodze twego życia.
• Módl się o zbór Warszawa Ursynów, aby
zawsze trzymając się Jezusa i Jego prowadzenia mógł wzrastać w jedności oraz liczebności, a także, by Pan Bóg, w cudowny sposób dał możliwości posiadania Domu Modlitwy w tej dzielnicy Warszawy.
• Módl się o moc Ducha Świętego dla wszystkich, którzy będą służyć podczas Ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (28.07-6.08)
oraz o otwarte serca ludzi, których On przyprowadzi, by udzielić im Swoich darów.
• Módl się o tych, który odchodzą od Boga i ze
zborów, by przyjęli Jego moc do powrotu.
• Módl się o szczególną Bożą pomoc podczas
różnych działań misyjnych, które odbywają
się w mieście Lipsko oraz w okolicach, aby
wiele osób podjęło decyzje oddania swego
życia Chrystusowi.
•

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

