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„I	zanim	zawołają,	odpowiem	im,	
	i	podczas	gdy	jeszcze	będą	mówić,		
Ja	już	ich	wysłucham”	(Iz	65,	24).		

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, abyśmy jako Diecezja, Zbory, 
wyznawcy realizowali dzieło ewangelizacji 
zgodnie z Bożymi planami i widząc Jego moc.  

• Módl się o  Zbór w Łodzi Górnej, by Pan Bóg 
chronił i pomagał tym, którzy go tworzą,  
a wyposażając w Swe dary i pokorne podda-
nie Jemu, objawiał Swą moc na sercu każ-
dego, dawał radość służby i błogosławił  
w prowadzeniu bliźnich do zbawienia. Aby 
Boża łaska była także nad działaniami w pra-
cach rozbudowy i remontu Domu Modlitwy.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla wy-
kładów biblijnych w Lublinie, Biłgoraju oraz 
Łodzi Widzew aby Duch Boży dokonywał 
wielu cudów na sercach ludzi.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla plano-
wanego w dniach 26-29 czerwiec IX Misyj-
nego Spływu Kajakowego, który odbędzie 
się w okolicach Ełku, aby wiele budujących 
doświadczeń i Bożego dziania było udziałem 
uczestników i okolicznych mieszkańców.   

Refleksja 
„(Bóg) W nieustającej miłości czeka, aby usły-
szeć wynurzenia grzesznych serc i przyjąć ich 
skruchę. Oczekuje od nas podziękowania i – po-
dobnie jak matka czeka na uśmiech wdzięczno-
ści swego ukochanego dziecka. Bóg chce, by-
śmy zrozumieli, jak bardzo i jak czule tęskni za 
nami. Pragnie dzielić z nami trudy i troski, cie-
szyć w smutkach, leczyć z ran i podnosić swą 
mocą ze słabości. Żaden z przychodzących do 
Niego nie został nigdy zawiedziony, ponieważ 
‘którzy spoglądają na Niego, zajaśnieją, a obli-
cza ich nie okryją się wstydem!’ (Ps 34,6). Kto 
szuka Boga w skrytości, powierzając Mu swoje 
potrzeby i prosi go o pomoc, ten nie będzie bła-
gał daremnie” (Ellen G. White, Nauki z góry bło-
gosławienia, wyd. III, s. 82).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to, że On cię nigdy nie 

zawiedzie lecz, gdy swoje życie naprawdę 
oddajesz w Jego ręce, zawsze możesz być 
pewien Jego pomocy i prowadzenia, i to za-
równo na jasnych wzgórzach, jak i w ciem-
nych dolinach życia.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego, niezmienioną 
przez grzeszny świat, niezwykłą wrażliwość. 

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 


