
	

TYDZIEŃ 60: 19.03-25.03.2017 

„Błogosławić	będę	Pana,	że	dał	mi	radę,		
Nawet	w	nocy	poucza	mnie	serce	moje.		

Mam	zawsze	Pana	przed	sobą,		
Gdy	On	jest	po	prawicy	mojej,	nie	zachwieję	się”	(Ps	16,7.8).				

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 Chrystusową jedność oraz moc 
Ducha  w działaniu w zborach naszej Diecezji.  

• Módl się o zbór Łódź Widzew, aby Bóg poma-
gał wierzącym naśladować Chrystusa oraz 
służyć w różnorodny sposób i z Jego mocą 
dla zbawienia bliźnich.    

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

• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas 
wykładów „ Dekalog jakiego nie znasz” w Ło-
dzi, aby wiele serc poznało Zbawiciela.  

• Módl się o Boże działanie podczas wykładów 
„Bądź zdrów” w Starachowicach, Kozieni-
cach oraz Radomiu.  

• Módl się o Bożą pomoc w związku z wyni-
kłymi w ostatnich dniach problemami doty-
czącymi miejsca oraz terminu ewangelizacji 
namiotowej w Suwałkach, aby Pan Bóg zain-
terweniował prowadząc wszystko w najlep-
szy sposób i dla Jego chwały.  
 

 Refleksja 
„Cudowną rzeczą jest to, że możemy skutecz-
nie się modlić. Niegodni, błądzący śmiertelnicy 
mają przywilej przedkładać swe prośby Bogu. 
Czy człowiek mógłby pragnąć czegoś więcej – 
mieć przystęp do Wszechmogącego Boga? 
Słaby, grzeszny człowiek otrzymał przywilej 
przemawiania do swego Stwórcy. Możemy wy-
powiadać słowa, które docierają do władcy za-
siadającego na tronie wszechświata. Możemy 
rozmawiać z Jezusem idąc drogą, gdyż On za-
pewnia nas, że zawsze jest z nami. Możemy 
trwać w łączności z Bogiem w naszych sercach. 
Możemy żyć w łączności z Chrystusem. Wyko-
nując codzienne prace możemy westchnie-
niem do Boga wyrazić pragnienie serca, niesły-
szalne dla ludzkich uszu, ale nie uchodzące 
uwagi Stwórcy”. (Ellen G. White, Słudzy ewan-
gelii, wyd. I, s. 173).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za niezwykły przywilej ja-

kim jest możliwość szczerej i ufnej rozmowy 
z Nim – Panem Wszechświata.  

• Dziękuj Panu Bogu za to, że nic z twego ży-
cia nie pozostaje dla Niego niezauważone, 
ale On rozumie cię i przychodzi z pomocą.   

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 


