
	

TYDZIEŃ 112: 18.03.-24.03.2018 

„W	modlitwie	bądźcie	wytrwali	i	czujni	z	dziękczynieniem,	
	A	módlcie	się	zarazem	i	za	nas,	aby	Bóg	otworzył	nam	drzwi	dla	Słowa	

	w	celu	głoszenia	tajemnicy	Chrystusowej”	(Kol	4,2.3)	
	

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 miał żarliwość w sercu dla 
prowadzenia ludzi do Chrystusa.  

• Módl się o zbór w Szarowie, aby wierzący  
w jedności z Panem Bogiem oraz wzajemnej 
mogli oddziaływać jak najlepiej na ludzi wo-
kół. Módl się również o podejmowane działa-
nia misyjne w pobliskich Poddębicach.  

• Módl się o Bożą pomoc podczas działań mi-
syjnych przygotowawczych do ewangelizacji 
namiotowej w Zamościu.  

• 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.  

• Módl się o szczególne Boże błogosławień-
stwo podczas konferencji starszych zborów 
Diecezji Wschodniej (7-8 kwiecień), aby Duch 
Święty wzmocnił wszystkich do oddanej 
służby oraz zjednoczył w realizowaniu woli 
naszego Zbawiciela.  

 Refleksja 
„Łukasz sprawozdaje: ‘Dnia trzeciego wyrzucili 
własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez 
wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani 
gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, 
wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu zni-
kać’. Przez czternaście dni dryfowali pod nie-
bem, na którym nie było widać ani słońca, ani 
gwiazd. Apostoł, choć sam cierpiał dotkliwie,  
w najciemniejszej godzinie niósł słowa nadziei  
i służył pomocą w każdej potrzebie. Przez 
wiarę trzymał się ramienia Nieskończonej 
Mocy, a jego serce polegało na Bogu. Nie bał 
się o siebie, bo wiedział, że Bóg może go zacho-
wać, aby wydał w Rzymie świadectwo praw-
dzie Chrystusowej. Jednak serce jego pałało li-
tością dla biednych ludzi wokoło — grzesz-
nych, zdegenerowanych i nieprzygotowanych 
na śmierć. Kiedy gorliwie błagał Boga, by osz-
czędził ich życie, objawiono mu, że jego modli-
twa zostanie wysłuchana”. (Ellen G. White, 
Działalność apostołów, wyd. III, s. 269).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Chrystusowi za Jego niesłabnącą mi-

łość i gorliwość w działaniu na ludzkie serca 
i budzenie w nich pragnienia zbawienia.  

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 


