
	

TYDZIEŃ 58: 5.03-11.03.2017 

„Wysławiać	będę	pieśnią	imię	Boże	
I	dziękczynieniem	będę	je	uwielbiał”	

(Ps	69,	31).				

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 osobiste naśladowanie Chrystusa.  
• Módl się o zbór w Lublinie, aby zjednoczony 

w Chrystusie, z Jego miłością, współczuciem, 
odwagą i mocą pomagał bliźnim oraz zwia-
stował ewangelię o zbawieniu.   

• Módl się o wpływ Ducha Świętego na serca 
uczestników podczas wykładów biblijnych  
w Biłgoraju oraz Starachowicach.  

• Módl się o szczególne działanie Boże pod-
czas wykładów „Życie ma sens” w Suwał-
kach oraz Zamościu.   

• Módl się, aby Pan Bóg powoływał nowe 
osoby do służby pastorskiej i ewangelistycz-
nej, które z oddaniem podejmą służbę.  

• Módl się o Bożą pomoc w realizacji Projektu 
Misji Globalnej w Kozienicach, aby Pan Bóg 
budował w tym mieście Swój Kościół nawra-
cając do Siebie wielu szczerych ludzi.  

• Módl się o Boże prowadzenie podczas posie-
dzenia Rady Diecezji (12 marca), aby podjęte 
decyzje były wyrazem Bożej woli.  
 

 Refleksja 
„Wielki zaszczyt, jakiego dostąpił Dawid, nie 
służył jego wywyższeniu. Pomimo wysokiej po-
zycji, jaką miał zająć, Dawid spokojnie konty-
nuował swoje zajęcie, i poprzestawał na czeka-
niu, aż Pan spełni swoje plany w czasie, który 
sam wyznaczy, i w sposób, który uzna za sto-
sowny. (…) Codzienne objawienie charakteru  
i majestatu Stwórcy napełniało serce młodego 
poety uwielbieniem i radością. Dzięki rozmyśla-
niu o Bogu i Jego dziełach rozwijały się  
i wzmacniały zdolności umysłu i serca Dawida, 
potrzebne do wykonania dzieła w jego później-
szym życiu. Codziennie coraz ściślej łączył się  
z Bogiem. Jego umysł stale zapuszczał się w co-
raz to nowe głębiny, by znaleźć świeże tematy, 
które inspirowałyby jego śpiew i grę na harfie. 
Melodyjny dźwięk jego głosu rozchodził się  
w powietrzu, odbijał echem od wzgórz jak 
gdyby odpowiadał na radosny śpiew aniołów 
w niebie”. (Ellen G. White, Patriarchowie i pro-
rocy, wyd. IV, s. 482).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu, że prowadzi do wieczności.  
• Dziękuj Bogu za piękne pieśni, które możesz 

śpiewać dla Jego uwielbienia.    

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 


