TYDZIEŃ 8: 20.03-26.03.2016
„Przychyli się do modlitwy opuszczonych
I nie pogardzi ich prośbą” (Ps 102,18).

Refleksja
„Zatrzymując się w pewnym oddaleniu od
uczniów, głośno i ze łzami począł zanosić błagania do Boga. Modlił się prosząc o siły, które
pozwoliłyby Mu wytrzymać próbę, jaką miał
odbyć dla dobra ludzkości. Musiał sięgnąć po
nowy przypływ siły pochodzącej od Wszechmocnego, aby móc śmiało patrzeć w przyszłość. Otworzył swe serce wypełnione troską
o uczniów, aby w godzinie panowania mocy
ciemności ich wiara nie zawiodła. (…) Modlitwa ta została wysłuchana. Podczas gdy Jezus
trwał schylony w pokorze nad kamienistą ziemią, nagle otworzyły się niebiosa, szeroko rozwarły się złote bramy Bożego miasta i święte
promienie oświetliły górę okrywając postać
Chrystusa. (…) Duchowa udręka przeminęła,
oblicze Jego promieniało teraz ‘jak słońce,
a szaty Jego stały się białe jako światło’” (Ellen
G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 302-303).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za Jego ogromne zaangażowanie i gorliwość w prowadzeniu Ciebie w Królestwa Bożego.
• Dziękuj Jezusowi za Jego wstawienniczą
służbę, którą pełni dla naszego zbawienia.

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 serce w pełni otwarte dla Jezusa.
• Módl się o Zbór w Chojeńcu, aby rozwijał się
świadcząc wśród okolicznych mieszkańców
o prawdziwej wartości zaufania do Boga.
• Módl się o 3-letnią Anetkę Jarosz, która ma
guza na twarzy. Z powodu komplikacji operację przesunięto na początek kwietnia.
• Módl się o Boże działanie dla zdrowia brata
Grzegorza i jego żony Teresy z Płocka.
• Módl się o rozwiązanie problemów lokalowych zborów warszawskich: Ursynów oraz
Żoliborz (23.03. – wizyta u burmistrza dzielnicy), które bardzo potrzebują znalezienia
odpowiednich miejsca na nabożeństwa oraz
działalność misyjną.
• Módl się o Konferencję Starszych Zborów
Diecezji Wschodniej (9-10.04. w Podkowie Leśnej), aby Pan Bóg w Swej łasce pobłogosławił wyjątkową obecnością Ducha Świętego
oraz mądrością i mocą wszystkich jej uczestników.

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

