
	

TYDZIEŃ 105: 28.01.-3.02.2018 

„Wierzę	nawet	wtedy,	gdy	mówię:		
Jestem	bardzo	utrapiony”	

(Psalm	116,10).		
	

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 osób, 
które pragniesz przyprowadzić do Jezusa 
Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Die-
cezji Wschodniej.    

• Módl się o niezachwianą wiarę Słowu Bo-
żemu, nawet na przekór uczuciom czy nie-
sprzyjającym okolicznościom.  

• Módl się o zbór w Piotrkowie Trybunalskim, 
aby obfite Boże błogosławieństwo było zaw-
sze w życiu wierzących oraz aby każdy zaan-
gażowany był aktywnie w działania na rzecz 
prowadzenia innych do Chrystusa.  

• Módl się o nawrócenia osób na terenie Kozie-
nic i o rozwój działa Bożego w tym mieście.  

• Módl się o pastorów i ewangelistów Diecezji 
Wschodniej, aby Pan Bóg  

• Módl się o to, by Pan Bóg nauczył nas modlić 
się tak, by zawsze łączyć serce z Nim i praw-
dziwie przeżywać Jego obecność.  

• Módl się o Boże działanie podczas planowa-
nych wkrótce wykładów biblijnych w Poddę-
bicach oraz Zduńskiej Woli.  

• Módl się o błogosławieństwo Boże w przygo-
towaniach i wkrótce realizacji wykładów bi-
blijnych w Węgrowie.   

 Refleksja 
„„Chrystus mówi: ‘Proście, a będzie wam 
dane’. W tych słowach Chrystus daje nam 
wskazówkę, jak powinniśmy się modlić. Mamy 
przychodzić do naszego niebiańskiego Ojca  
z dziecięcą ̨ prostotą, prosząc Go o dar Ducha 
Świętego. Macie przychodzić do Ojca skru-
szeni, wyznając wasze grzechy, odrzucając 
wszelki grzech i skażenie, a waszym przywile-
jem jest dowieść prawdziwości obietnic Pań-
skich. (...) Mamy wierzyć Słowu Bożemu, gdyż 
miarodajną próbą charakteru jest fakt, iż buduj-
cie się w najświętszej wierze. Bóg wypróbo-
wuje was przez Jego Słowo. Nie macie czekać 
na cudowne emocje, zanim uwierzycie, że Bóg 
was wysłuchał. Emocje nie są waszym kryte-
rium, gdyż emocje są zmienne jak obłoki. (...) 
Żyjąc na ziemi możemy liczyć na pomoc Nieba 
(...), bo wypróbowałam Boga tysiąc razy. Będę 
iść przez wiarę i nie znieważę mojego Zbawi-
ciela niewiarą” (Ellen G. White, „Review and 
Herald”, 11 X 1892).  

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za Jego stałość, niezmienność 

oraz wieczność Jego miłości i sprawiedliwo-
ści, oraz że możesz zawsze Mu ufać.  

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 


