
	

TYDZIEŃ 110: 4.03.-10.03.2018 

„A	temu,	który	ma	moc	utwierdzić	was	według	ewangelii	mojej	
	i	zwiastowania	o	Jezusie	Chrystusie	(…)	Bogu,	który	jedynie	jest	mądry,	
	niech	będzie	chwała	na	wieki	wieków	przez	Jezusa	Chrystusa.	Amen.”		

(Rzym	16,25.27)		
	

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 to, byś zawsze wywierał najlepszy 
wpływa na ludzi wokół ciebie.  

• Módl się o zbór w Starachowicach, by wie-
rzący zjednoczeni w świętości i prawdzie gor-
liwie dbali o rozwój zboru, niosąc także  
w mocy Ducha Świętego światło ewangelii 
wszystkim potrzebującym.  

• Módl się o wykłady biblijne w Węgrowie pt. 
„Jezus w XXI wieku” (9,16,23 marzec), aby 
Pan Bóg bardzo pobłogosławił i przyprowa-
dził wiele otwartych na Jego Słowo osób.  

• Módl się o to by zbory prowadziły właściwą 
działalność misyjną w Internecie oraz by Bóg 
kierował tam uwagę ludzi na prawdę.  

• Módl się do Pana Boga o ludzi podczas wykła-
dów w Ostrowcu Świętokrzyskim „Jak radzić 
sobie ze stresem” (5,19 marzec), aby doznali 
prawdziwej pomocy i wsparcia.   

• Módl się o Bożą mądrość i prowadzenie pod-
czas najbliższego posiedzenia Rady Diecezji 
(11.03.2018), aby Pan Bóg został uczony.   

 Refleksja 
„Niech nasze słowa będą łagodne, tak by mo-
gły pozyskiwać innych. Bóg będzie mądrością 
dla tego, kto szuka mądrości w boskim źródle. 
Mamy wykorzystywać nadarzające się okazje. 
Mamy czuwać w modlitwie i być gotowymi 
zawsze odpowiedzieć każdemu, kto domaga 
się od nas uzasadnienia naszej nadziei. Abyśmy 
nie wywierali niewłaściwego wpływu na ludzi, 
za których Chrystus umarł, powinniśmy stale 
podnosić serce do Boga, aby przy każdej nada-
rzającej się okazji wypowiadać właściwe słowo 
we właściwym czasie. Duch Święty otworzy lu-
dzi na prawdę głoszoną w miłości. Prawda ma 
ożywczą moc, kiedy jest wypowiadana pod 
wpływem łaski Chrystusa” (Ellen G. White, The 
Publishing Ministry, s. 307).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za żywą nadzieję na spotkanie 

z powracającym Zbawicielem, którą wypeł-
nił twoje serce.  

• Dziękuj Bogu za każdą możliwość podziele-
nia się z bliźnimi Słowem Bożym.  

• Dziękuj Panu Bogu uświęcającą moc 
prawdy, która zmienia twoje otwarte dla 
Boga serce i życie.  

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 


