
	

	

TYDZIEŃ 114: 1.04-7.04.2018 

„Przed	nami	pójdzie	ten,	który	będzie	łamał	szyki,		
przełamie	opór	na	przedzie,	przejdą	przez	bramę	i	wyjdą.		

Przed	nimi	będzie	kroczył	ich	Król,		
a	Pan	będzie	na	ich	czele”	(Mich	2.13)		

	
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 odwagę w kroczeniu za Chrystu-
sem tam, gdzie On ciebie prowadzi.  

• Módl się o zbór Ukraiński w Warszawie, aby 
Pan Bóg bardzo błogosławił wierzących ra-
dością a moc Jego Ducha niechaj uzdalnia do 
dalszej owocnej służby dla zbawienia ludzi.   

• Módl się o Boże łaskę i moc dla prowadzą-
cych podczas wykładów „Z niewoli do wol-
ności” odbywających się w Łodzi (24.03-
13.05) oraz otwarte serca uczestników.  

• Módl się o to, abyśmy jak najlepiej wykorzy-
stali ten dogodny do głoszenia ewangelii 
czas pomagając ludziom przyjąć zbawienie.  

• Módl się aby w każdym zborze i grupie w na-
szej Diecezji przynajmniej raz w tygodniu od-
bywały się spotkania modlitewne, podczas 
których żarliwie możemy wołać do Boga  
o Jego ratunek dla ludzi wokół nas.  

• Módl się o obecność, działanie oraz moc Du-
cha Świętego podczas Konferencji starszych 
zborów naszej Diecezji (7-8.04).  

Refleksja 
„O własnych siłach nie możemy ani przyjąć, ani 
praktykować religii Chrystusa, gdyż nasze serca 
są zwodnicze ponad wszystko. Ale Jezus Chry-
stus, wielki lekarz dusz, który z bezbłędną bie-
głością może czytać w sercach ludzi lepiej niż 
oni sami, wskazał nam, jak możemy zostać 
oczyszczeni z grzechu. Tym, którzy płaczą nad 
swoją bezsilnością, mówi: ‘Dosyć masz, gdy 
masz łaskę moją’ (2 Kor 12,9). ‘Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy jesteście spracowani i obcią-
żeni, a Ja wam dam ukojenie’ (Mt 11,28). Każde 
brzemię jest zważone przez Tego, który wzywa 
nas, byśmy podążali za Nim, zanim zostanie 
włożone na nasze ramiona. Każdej poddawa-
nej próbie, kuszonej duszy Chrystus mówi: Ja 
wzmocnię cię do pełnienia obowiązków chrze-
ścijańskiego życia. Patrząc na Jezusa, autora  
i dokończyciela naszej wiary, ujrzymy światło 
Jego oblicza, będziemy odzwierciedlać Jego 
obraz i wzrastać do pełni dojrzałości w Chrystu-
sie Jezusie. (Ellen G. White, Review and Herald, 
4 V 1897). 

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że zawsze idzie przed 

tobą w każdym doświadczeniu i próbie.  

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 



	

Doświadczenia i dziękczynienia  
• Dziękuj Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjedno-

czeni w modlitwie”. Bardzo dziękujemy za pewność Jego obietnic oraz za odpowiedzi na 
prośby, błagania i dziękczynienia, które były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych 
zborów. Dziękujmy za naszą potrzebę wspólnych modlitw i działania dla Boga.    

• Dziękuj Panu Bogu za Jego działanie podczas wykładów biblijnych prowadzonych w Poddębi-
cach, Zduńskiej Woli, Węgrowie czy Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki Bogu za ludzi, których przy-
prowadził, aby mogli doznać Jego miłości i poznawać prawdę Jego Słowa.  

• Dziękuj Panu Bogu za osoby, które nawracają się do Niego i budują wspólnotę naszych zborów 
i grup, aby Duch Święty wyposażał je w dary potrzebne do gorliwej służby.  

• Dziękujemy Panu Bogu za każdą dobrą inicjatywę w zborach i grupach naszej Diecezji. Dzięku-
jemy za poświęcenie wielu osób w służbie, za ofiarność i zaangażowanie. Dziękujemy Bogu za 
zapał w działaniach ewangelizacyjnych, prosząc też o szczególną moc Ducha Świętego.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego dotychczasową pomoc w przygotowaniach do wakacyjnej ewange-
lizacji namiotowej w Zamościu. Widzimy, jak Pan Bóg otwiera nam wiele możliwości działania 
oraz zapewnia wszystko, co potrzebne. Chwała Jemu za to.  

• Dziękuj Panu Bogu za Zjazd Młodzieży w Łodzi oraz Zjazd Pathfinder w Lublinie. Za każde dobro, 
które wzmocniło serca młodzieży i dzieci w ich wędrówce z Jezusem.  

• Dziękuj Panu Bogu za działające na terenie naszej Diecezji zespoły muzyczne oraz za solistów. 
Dzięki Bogu za ich służbę nastawioną za zwiastowanie ewangelii i niesienia pokrzepienia oraz 
nadziei ludziom, którzy jeszcze nie poznali Zbawiciela.  

• Dziękuj Panu Bogu za rozwój istniejących i powstawanie nowych Klubów Zdrowia w naszej Die-
cezji. Dziękuj Bogu za wszystkie zaangażowane osoby oraz za uczestników, którzy mogą na-
prawdę doświadczać Bożego działania i pomocy.  

• Dziękuj Panu Bogu za rozwój w niektórych zborach działalności ewangelizacyjnej w Internecie, 
poprzez zadbanie o właściwą obecność w tej przestrzeni.  

• Dziękuj Panu Bogu za wszystkich pastorów i ewangelistów w naszej Diecezji, za możliwość 
wspólnej służby oraz wzajemnego wspierania się.  

• Dziękuj Panu Bogu za obietnicę Ducha Świętego i proś, abyś był w pełni uczestnikiem tego daru. 
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DOŚWIADCZENIA 
I DZIĘKCZYNIENIA 

„…A	dotąd	pomagał	nam	Pan”	(1	Sm	7,12).		


