
	

TYDZIEŃ 111: 11.03.-17.03.2018 

„Tego	to	Jezusa	wzbudził	Bóg,	czego	my	wszyscy	świadkami	jesteśmy.		
Wywyższony	tedy	prawicą	Bożą	i	otrzymawszy	od	Ojca	obietnicę	Ducha	Świętego,	

sprawił	to,	co	teraz	wy	widzicie	i	słyszycie”	(Dz	2,32.33)	
	

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, abyś w żaden sposób nie zanie-
dbał, ale w pełni skorzystał ze służby Chry-
stusa jako twego pośrednika i orędownika.  

• Módl się o zbór w Suwałkach, aby zjedno-
czony w Chrystusie, mógł wzrastać niosąc 
ewangelię. Módl się o osoby, którym udzie-
lane są lekcje biblijne po spotkaniach ewan-
gelizacji namiotowej w tym mieście.  

• Módl się o to, aby Duch Święty mógł objawić 
się w zborach i grupach naszej Diecezji, po-
dobnie jak w czasie Pięćdziesiątnicy, oraz aby 
wiele osób wkrótce doznało nawrócenia.  

• Módl się o to, byśmy bardzo cenili na-
tchnione rady dane Kościołowi w pismach 
Ducha Proroctwa i naprawdę korzystali  
z nich w praktyce codziennego życia.  

• Módl się o wpływ Duch a Bożego podczas 
wykładów antystresowych w Ostrowcu Św.  

• Módl się o Boże działanie podczas wykładów 
biblijnych w Węgrowie, aby uczestnicy przy-
bliżyli się do Boga i przyjęli Jego prawdę.  

 Refleksja 
„Głęboko odczuwamy obecny stan Kościoła, 
którego członkowie od dawna mają wiedzę  
o tych wydarzeniach, które nastąpią pod ko-
niec czasu jako spełnienie profetycznej historii. 
Chrystus przychodzi w mocy i wielkiej chwale, 
a umarli zostaną ‘osądzeni, każdy według 
uczynków swoich’ (Ap 20,13). Ten, który wsta-
wia się za nami, który wysłuchuje wszystkich 
skruszonych modlitw i wyznań, który objawia 
się w na tle tęczy symbolizującej łaskę i miłość, 
otaczającej Jego głowę, wkrótce zakończy 
swoje dzieło w niebiańskiej świątyni. Łaska i mi-
łosierdzie zstąpią wówczas z tronu, a ich miej-
sce zajmie sprawiedliwość. Ten, ku któremu 
wyglądał lud Boży, przyjmie należny Mu urząd 
Najwyższego Sędziego. ‘Ojciec (...) wszelki sąd 
przekazał Synowi. (...) I dał mu władzę sądze-
nia, bo jest Synem Człowieczym’ (J 5,22.27)”.  
(Ellen G. White, Review and Herald”, 1 I 1889).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Chrystusowi za Jego służbę w nie-

biańskiej świątyni, za pośrednictwo oraz 
służbę sądzenia na mocy Jego krwi.  

• Dziękuj Panu Bogu, za to, że dzięki łasce 
czyni cię sprawiedliwym w Jego oczach.   

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 


