TYDZIEŃ 122: 27.05.-2.06.2018
„Alleluja. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,
Albowiem łaska jego trwa na wieki!
Kto wysłowi potężne dzieła Pana,
Kto ogłosi całą chwałę Jego? (Psalm 106,1.2)
Refleksja
„Gdy słudzy Boga modlą się o Jego Ducha i błogosławieństwo, wysłuchanie przychodzi czasem niezwłocznie, ale to nie oznacza, że z ofiarowanych darów można natychmiast korzystać. Nie trwóżcie się w takich przypadkach.
Trwajcie w wierze mocno, aż do spełnienia
obietnicy, która mówi, że łaska i błogosławieństwo będą wam dane! Niechaj ufność i wiara
wasze będą pełne i bezgraniczne. Często błogosławieństwo i łaskę ofiarowuje Bóg wtedy,
kiedy najbardziej ich potrzebujecie. Nieoczekiwanie otrzymacie od Boga pomoc i będziecie
zdolni głosić poselstwo wszystkim wyraźnie
i z mocą. (…) Wysłucha On każdej modlitwy
i odpowie na nią. Każdy, kto śle do nieba
prośby i przedkłada Bogu swą sprawę, otrzyma
w odpowiednim czasie tę łaskę i błogosławieństwo, których najbardziej potrzebuje, a często
przejdą one jego oczekiwania. Żadna modlitwa
człowieka naprawdę wierzącego, jeśli płynie ze
szczerego, ufnego serca, nie będzie daremna,
nie zginie” (Ellen G. White, Ze skarbnicy świadectw, t. I, wyd. II, s. 20).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu, że wysłuchuje twych wołań.

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 twoje prośby zawsze zgodnie były z Bożą wolą i pragnieniami.
• Módl się o grupę w Chełmie, by wierzący
wzrastali co dzień w pobożności i chodzeniu
z Bogiem, oraz aby Bóg pomagał kolejnym
osobom przyjmować dar zbawienia i zasilać
swą obecnością i zaangażowaniem tą niewielką wspólnotę Bożych dzieci.
• Módl się o Boże błogosławieństwo, pokój,
moc i wszelką mądrość podczas Zjazdu Kościoła (30.05-2.06), aby Bóg był we wszystkim uwielbiony a Boży lud doznał Jego prowadzenia i pomocy w spełnianiu Jego woli.
• Módl się o działanie Ducha Świętego na serca
uczestników Biwaku Chorągwi Wschodniej
Pathfinder (30.05-3.06).
• Módl się o to, by Bóg dał wspaniałe zwycięstwa nad nałogiem uczestnikom terapii antynikotynowej w Płocku (4-8.06).
• Módl się o bardzo liczne nawrócenia osób do
Boga na terenie naszej Diecezji i Kościoła.

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

