2. list modlitewny o 73. TE w Dzięgielowie

Trwa radosny okres wielkanocny. Zmartwychwstały ma moc, by przywracać nadzieję, umacniać wiarę,
rozbudzać miłość, w nas i pośród nas! Zjednoczmy się w modlitwie i prośmy, by Chrystus obdarzył nas
energią, siłami potrzebnymi do dokończenia przygotowań i przeprowadzenia kolejnego Tygodnia
Ewangelizacyjnego.
Módlmy się o pokój dla Ukrainy, Polski i całej Europy, prośmy, by słowa Jezusa „Pokój wam”, skierowane
do pierwszych świadków Jego zwycięstwa nad śmiercią wybrzmiały i spełniły się także dzisiaj.
Dziękujmy Bogu za wszystkich mówców TE, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów i prośmy o Bożą
inspirację dla nich, by wskazywali na zwycięskiego Zbawiciela, żeby działo się podobnie jak w drodze do
Emaus, gdy sam Zmartwychwstały wyjaśniał Pisma.
Dziękujmy Bogu za artystów, muzyków, wokalistów, którzy potwierdzili swój udział w TE i prośmy, by
wieczorne koncerty w wielkim namiocie poruszały serca, były czasem wielbienia Boga, wspólnym, radosnym
oddawaniem Mu czci i chwały.
Dziękujmy Bogu za wolontariuszy i wolontariuszki, którzy już zadeklarowali pomoc w organizacji TE. Prośmy
Pana, aby zachęcił jeszcze wielu innych, młodych i dojrzałych ludzi do pracy wolontariackiej, by grono osób
zaangażowanych w przygotowania i realizację programu TE było jak najszersze.
Prośmy Boga o wszelkie organizacyjne i techniczne aspekty TE, o błogosławieństwo dla tzw. „pospolitego
ruszenia”, czyli stawiania wielkiego namiotu [w sobotę 4 czerwca] i innych namiotów wraz z wyposażeniem.
Dziękujmy Bogu za wszystkich darczyńców, którzy powierzają nam swoje finanse, aby koszty Tygodnia
Ewangelizacyjnego mogły być pokryte. Módlmy się, aby Bóg, który zaopatruje, po raz kolejny pobudził wiele
serc do szczodrego wspierania Jego sprawy.
Życzymy Wam radowania się z przywileju przychodzenia przed Boży tron z dziękczynieniem, i z tego, że
możemy Mu powierzać także wszystko to co nas niepokoi, co jest dla nas trudne!
Niech zachęceniem dla nas wszystkich będzie psalm dziękczynny: Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu
z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do
niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W
przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; Na
wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie [Psalm 100].
Do następnego listu w maju!

