TYDZIEŃ 7: 13.03-19.03.2016
„A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo twoje
Bądź wola twoja, tak w niebie, jak i na ziemi” (Mt 6,9-10).
Refleksja
„On [Jezus] zaś po ciężkim dniu udawał się na
godziny modlitwy, a gdy powracał, na Jego
twarzy malował się pokój, a postać emanowała
świeżością. Zaś z porannych godzin, codziennie spędzanych z Bogiem, czerpał światło niebieskie, które potem niósł ludziom. Uczniowie
skojarzyli te godziny modlitwy z mocą płynącą
ze słów i czynów Jezusa. Teraz, gdy słuchali
błagalnej modlitwy Chrystusa, poczuli wielki respekt i pokorę. Kiedy skończył się modlić, kierowani gorącą potrzebą serca prosili Go: ‘Panie, naucz nas modlić się […]’ (Łk 11,1) Jezus
nie nauczył uczniów nowej modlitwy, lecz powtórzył tę, których uczył już ich wcześniej,
jakby chciał powiedzieć: ‘Musicie zrozumieć
modlitwę, którą wam już dałem, gdyż w niej
jest głębia znaczenia, którego jeszcze nie pojęliście.’” (Ellen G. White, Najpiękniejsze nauki Jezusa, wyd. III, s. 92-93)
Dziękczynienie
• Dziękuj Jezusowi za to, że dał nam wzór, jak
należy się modlić.
• Dziękuj Jezusowi za to, że pokazał nam jak
bardzo cenny i istoty jest poranny czas z Nim
w ciszy i samotności.

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, aby Pan Bóg pomógł Ci każdego dnia czas poranku poświęcać na głęboką relacje z Nim.
• Módl się o Zbór w Bielsku Podlaskim, aby
z Bożą pomocą wzrastał duchowo i liczebnie
w pokoju, mocy oraz jedności Ducha Świętego pełniąc służbę wyznaczoną przez Boga.
• Módl się o 3-letnią córkę pastora Jarosława
Jarosza. Anetka ma guza na twarzy, zdiagnozowanego jako naczyniak, który stale rośnie i
powoduje problemy z oddychaniem. Dziecko
przygotowywane jest do kolejnej operacji.
• Módl się o rozwiązanie problemu lokalowego Zboru Warszawa-Żoliborz, który bardzo pilnie potrzebuje znalezienia z Bożą pomocą miejsca na nabożeństwa oraz działalność ewangelizacyjną.
• Módl się o znalezienie nowego miejsca lokalowego dla Zboru Warszawa-Ursynów. Jest
to bardzo ważna potrzeba związana z rozwojem misji w tej dzielnicy.

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

