TYDZIEŃ 77: 16.07-22.07.2017
„A wczesnym rankiem, przed świtem,
wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił”
(Mr 1,35).
Refleksja
„Pewnego razu uczniowie opuścili na krótki
czas swego Pana, a wróciwszy, zastali Go zatopionego w rozmowie z Bogiem. Jakby nie zauważając ich obecności – Zbawiciel modlił się dalej na głos. Oblicze Jego promieniowało niezwykłą jasnością. Wydawało się, iż znajduje się
w bezpośredniej obecności Najwyższego, a
taka żywa siła biła z Jego słów jakby osobiście
rozmawiał z Bogiem. Uczniowie byli do głębi
wzruszeni. Już dawniej zauważyli, że ich Mistrz
w samotności spędza na modlitwie długie godziny. Praca całego dnia, w którym służył ludowi tłoczącemu się wokół Niego, często wyczerpywał Jego siły, tak iż matka, bracia i uczniowie obawiali się o Jego zdrowie. Kończąc
dzień pełen trudu, Jezus udawał się na rozmowę z Ojcem poświęcając na modlitwę długie
rozmowy nocne. Po wspólnie z Bogiem spędzonych chwilach szedł Zbawiciel znowu każdego ranka nieść ludziom światło z nieba” (Ellen G. White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd.
III, s. 97).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za głębokie pragnienie modlitwy, które budzi codziennie w twym sercu.

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 rozmowa z Bogiem była dla
ciebie prawdziwą radością.
• Módl się o zbór Warszawa Żoliborz, aby Pan
Bóg szczególnie pomagał i błogosławił, obdarzał wierzących Swą mocą i mądrością
a także gorliwością w służbie potrzebującym.
Módl się również o nowe, najlepsze miejsce
na nabożeństwa i inne spotkania dla żoliborskiego zboru i przyjaciół.
• Módl się o Bożą pomoc dla wszystkich, którzy wezmą udział w Ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (28-07.-6.08.). Niech Dobry
Bóg da miłość, moc i Swe dary wszystkim,
którzy zaangażują się w służbę oraz niech pobłogosławi i przyprowadzi bardzo wiele osób
o otwartych sercach.
• Módl się o jedność z zborach i grupach naszej
Diecezji, abyśmy zespolili się w gorliwym
oczekiwaniu na powrót Chrystusa.
• Módl się, abyś przyprowadził w tym roku
choć jedną osobę do Jezusa Chrystusa.

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

DOŚWIADCZENIA
I DZIĘKCZYNIENIA
„…A dotąd pomagał nam Pan” (1 Sm 7,12).
Doświadczenia i dziękczynienia
• Dziękujemy Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjednoczeni w modlitwie”. Za błogosławieństwa, które w odpowiedzi na prośby, błagania i dziękczynienia były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych zborów. Z ufną odwagą wołajmy do Niego, bowiem Bóg wysłuchuje pokorne prośby Swoich dzieci.
• Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie Jego błogosławieństwa, którymi obdarzył uczestników jubileuszowego X Misyjnego Spływu Kajakowego. Tym razem spływ odbył się rzeką Wel w powiecie
działdowskim. Dziękujemy Bogu za bezpieczeństwo, Jego opiekę oraz za wspaniałą duchową
atmosferę. Każdego dnia mogliśmy przeżywać wspólne poranne i wieczorne nabożeństwa
pełne Słowa Bożego, modlitw i pieśni. Po jednym z takich nabożeństw, gospodarz, na którego
placu zatrzymaliśmy się na nocleg, podszedł do mnie i powiedział: „bardzo pięknie się modliliście”. Mogliśmy porozmawiać o Słowie Bożym oraz o tym, w co jako adwentyści wierzymy. Parę
chwil później z gospodarzem rozmawiała osoba z jednego z protestanckich kościołów, która
organizowała w tym miejscu obóz dla młodzieży. W rozmowie tej gospodarz przekonywał
swego rozmówcę, że to, czego nauczają adwentyści jest najlepsze i oparte na Piśmie Świętym.
Dziękujemy Panu Bogu za służbę, która mogła zostać wykonana. W trakcie pracy „od domu do
domu” do jednego z braci podszedł chłopak z III klasy szkoły podstawowej interesując się, co tu
się dzieje. Gdy się dowiedział, chętnie zaproponował swą pomoc i przez około 2 godziny razem
z naszym bratem rozpowszechniał literaturę. Gdy naszedł czas rozstania poprosił jeszcze o dodatkową pulę literatury, którą dalej rozpowszechniał sam. Módlmy się o tych, którzy otrzymali
adwentystyczną literaturę, by Bóg uczył ich drogi prawdy.
• Dziękujemy Panu Bogu rozwój coraz większej ilości Klubów Zdrowia w naszej Diecezji, za wiele
osób, które Pan Bóg angażuje do tej służby, jak i za uczestników, aby Bóg im błogosławił.
• Dziękujemy Bogu za wielką pomoc i wsparcie udzielone siostrze Ninie ze zboru w Krasnej Wsi,
która uległa poważnemu wypadkowi. Dziękujemy za prawdziwy pokój i wiarę, których Pan
udzielił naszej siostrze. Dziękujemy za Boże działanie w procesie zdrowienia i rehabilitacji.
• Dziękujemy Panu za Jego pomoc w kolejnych krokach w sprawie nowego Domów Modlitwy
w Olsztynie oraz Puławach. Dziękujemy za możliwości, które On otwiera, widząc coraz wyraźniej
ogromną potrzebę Jego szczególnej pomocy w doprowadzeniu zamiarów do końca.
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