TYDZIEŃ 84: 3.09-9.09.2017
„Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: (…) wylałam swoją duszę przed Panem.
Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną,
gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam.”
(1 Sm 1, 15.16)
Refleksja
„Niedawno otrzymałam list od pewnego brata,
którego darzę dużym szacunkiem. W tym liście
pyta o sposób przeprowadzania zebrań modlitewnych. Zapytuje, czy powinno się kolejno odmawiać wiele modlitw, a następnie po krótkiej
przerwie powiększać ich liczbę. Na podstawie
światła, które otrzymałam w tym przedmiocie,
mówię wam, że Bóg nie żąda od nas, abyśmy,
gdy się zgromadzimy dal oddania Mu czci, czynili te chwile nudnymi i męczącymi, klęcząc
przez dłuższy czas i wysłuchując wielu długich
modlitw. Ci, którzy nie cieszą się dobrym zdrowiem, nie mogą znieść takiego wysiłku bez
krańcowego wyczerpania i zmęczenia. Ciało
jest zmęczone na skutek klęczenia przez długi
czas, a co gorsze, nieustanne modlitwy stają się
dla umysłu nie do zniesienia, tak że o jakimś duchowym pokrzepieniu nie ma mowy. (…)
Uczestnicy są zmęczeni duchowo i fizycznie,
nie otrzymują przy tym żadnego wzmocnienia
duchowego.” (Ellen G. White, Ze skarbnicy
świadectw t. I, wyd. II, s. 195.196).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za wspaniały przywilej modlitwy, która pokrzepia twoją duszę.

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 w tym roku mógł jeszcze
przyprowadzić jedną osobą do Chrystusa.
• Módl się o grupę w Iławie, aby Pan Bóg prowadził wierzących w mocy Ducha Świętego
pomagając każdego dnia żyć i służyć dla Jego
chwały, oraz aby przymnażał tych, którzy dostąpią zbawienia.
• Módl się o naszą młodzież i dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, aby Bóg był w ich
sercach, aby miłowały Go i w każdej sytuacji
były Mu wierne oraz pełne mądrość.
• Módl się o wielkie Boże działanie podczas
wykładów „Życie ma sens” w Warszawie (od
połowy września), aby Boży Duch przyprowadził wiele osób o otwartych sercach.
• Módl się o Bożą pomoc w pozyskaniu nowego Domu Modlitwy w Olsztynie, aby Boże
kierownictwo było widoczne na każdym
kroku kolejnych podejmowanych działań.
• Módl się o rozwój pracy misyjnej w Kozienicach, by Pan Bóg budował tam Swój kościół.

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

