TYDZIEŃ 9: 27.03-2.04.2016
„Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie
i niedostępne, o których nie wiesz!” (Jer 33,3).

Refleksja
„Modlitwa jest oddechem duszy. Jest tajemnicą duchowej mocy. Żadne inne środki łaski
nie mogą jej zastąpić, a zdrowie duchowe jest
od niej uzależnione. Modlitwa sprawia, że
serce pozostaje w bliskim kontakcie ze Źródłem życia oraz wzmacnia ścięgna i mięśnie doświadczenia religijnego. Zaniedbanie modlitwy, albo modlenie się w sposób chaotyczny
i niesystematyczny prowadzi do rezygnacji
z polegania na Bogu. Duchowe siły tracą żywotność, a religijne doświadczenie zostaje pozbawione zdrowia i wigoru. Jedynie przy ołtarzu Bożym możemy zapalić nasze pochodnie
Bożym ogniem. Jedynie Boże światło może
ujawnić naszą małość, niekompetencję, ograniczoność ludzkich możliwości i dać nam jasną
wizję doskonałości i czystości Chrystusa. Jedynie patrząc na Jezusa możemy doznać chęci
stania się podobnymi do Niego. (…) Jedynie,
gdy prosimy w gorliwej modlitwie, Bóg spełni
nasze serdeczne pragnienia”. (Ellen G. White,
Słudzy ewangelii, wyd. I, s. 171)
Dziękczynienie
• Dziękuj Jezusowi za to, że jest drogą twego
życia i źródłem każdego zwycięstwa wiary.

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.
• Proś Pana Boga, aby pouczył cię jak możesz
spędzać czas z Nim w sposób jak najbardziej
wartościowy, tak aby twoje modlitwy i studium Biblii były bardziej głębokie, systematyczne i pełne wiary.
• Módl się, aby wyznawcy w naszej Diecezji służyli z zapałem Bogu oraz współuczestniczyli
w cudach nawróceń wielu ludzi.
• Módl się o Zbór w Hajnówce, aby Pan Bóg
szczególne działał w tej wspólnocie i obficie
wspierał mocą Ducha Świętego, jednością
oraz entuzjazmem w służbie.
• Módl się o Konferencję Starszych Zborów
Diecezji Wschodniej (9-10.04. w Podkowie Leśnej), aby Pan Bóg pobłogosławił uczestników obecnością Ducha Świętego.
• Módl się o wykłady „Bądź zdrów” w Zduńskiej Woli, aby Zbawiciel objawiał Swą moc.
• Módl się wytrwale o rozwiązanie problemów
lokalowych zborów warszawskich: Żoliborz
oraz Ursynów.

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

