
	

TYDZIEŃ 4: 21.02-27.02.2016 

„Pozwólcie	dzieciom	przychodzić	do	mnie	i	nie	zabraniajcie	im.		
Albowiem	do	takich	należy	Królestwo	Boże”	(Łk	18,16).	

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 rodziny w naszej diecezji, aby 
trwały przy Bogu silne wiarą, miłością oraz 
aby w domach panowała Boża atmosfera,  
otwartość na Jego prowadzenie, a szukanie  
i wypełnianie Jego woli było najważniejsze. 

• Módl się o młodzież i dzieci w Diecezji 
Wschodniej, aby były pod szczególną Bożą 
ochroną, nie poddając się zgubnym wpły-
wom grzesznego świata, lecz by codzienna 
przyjaźń z Chrystusem była ich największym 
pragnieniem i doświadczeniem. 

• Módl się, abyśmy mogli rozwijać mądrą 
służbę na rzecz dzieci i młodzieży, by poma-
gać im podążać za Jezusem, jak i o osoby  
w tę służbę i programy zaangażowane.  

• Módl się o Bożą pomoc i uzdrowienie dla sio-
stry Agnieszki ze Zboru w Białymstoku oraz  
o  Boży pokój i wsparcie dla niej i jej rodziny.   

• Módl się w dalszym ciągu o błogosławień-
stwo dla wykładów prowadzonych w Biłgo-
raju, Piotrkowie Tryb., Giżycku i Zamościu.  

Refleksja 
„W wielu rodzinach zaniedbuje się modlitwę. 
Rodzice twierdzą, że nie mają czasu na po-
ranne i wieczorne nabożeństwa. (…) Nie mają 
czasu na modlitwę o Bożą pomoc i prowadze-
nie oraz obecność Jezusa w ich domu. (…) Jeśli 
kiedykolwiek był czas, by każdy dom stal się do-
mem modlitwy, to jest on właśnie teraz. Ojco-
wie i matki powinni wznosić serca do Boga w 
pokornych prośbach za sobą nawzajem i za 
swoimi dziećmi. Niech ojciec, jako kapłan ro-
dziny, składa na ołtarzu Bożym poranną i wie-
czorną ofiarę, a żona wraz z dziećmi zjednoczą 
się w modlitwie i uwielbieniu. W takim domu 
Jezus będzie chętnie przebywał. (Ellen G. 
White, Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV,  
s. 105.106) 
Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za to, iż jako wierzący możemy 

doświadczać wielu błogosławieństw płyną-
cych z przynależności do Bożej rodziny.   

• Dziękuj Bogu za to, że jest cudownym do-
radcą również w małżeństwie, rodzinie i wy-
chowaniu dzieci. 

• Dziękuj Bogu za to, że dokładnie zna Ciebie, 
Twoją rodzinę i chętnie udziela pomocy.  

 

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 


