
	

	

TYDZIEŃ 61: 26.03-1.04.2017 

„A	gdy	Jakub	obudził	się	ze	snu	rzekł:	
	Zaprawdę	Pan	jest	na	tym	miejscu,	a	ja	nie	wiedziałem.		
Zdjęty	trwogą	rzekł:	O,	jakimże	lękiem	napawa	to	miejsce!		

Nic	tu	innego,	tylko	dom	Boży	i	brama	do	nieba.	”	(Rdz	28,16.17)).				
	
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 zbór Łukowie, aby Bóg pomagał 
wierzącym naśladować Chrystusa oraz aby 
prowadził do zbawienia ludzi rozwijając Swój 
zbór duchowo i liczebnie.    

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

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

• Módl się o szczególny wpływ Ducha Świę-
tego podczas konferencji starszych zborów 
oraz pracowników Diecezji Wschodniej (1-
3.04), aby wszyscy zostali ubogaceni wiarą, 
siłą, mądrością i radością do dalszej służby.   

• Módl się o Bożą pomoc w związku z wyni-
kłymi w ostatnio problemami dotyczącymi 
miejsca oraz terminu ewangelizacji namioto-
wej w Suwałkach, aby Bóg poprowadził 
wszystko w najlepszy sposób.  

•  

Refleksja 
„Prawdziwy szacunek i uwielbienie Boga wy-
nika z poczucia Jego nieskończone wielkości  
i uznania Jego realnej obecności. Każde serce 
powinno być tym głęboko przejęte i w tym wła-
śnie duchu zwracać się do Niewidzialnego. Za-
równo godzina, jak i miejsce modlitwy, stano-
wią rzecz świętą, ponieważ wiąże się z nimi 
obecność Boża. Głębokie uczucie warunkuje 
należyte okazywanie szacunku. Mówi psalmi-
sta: ‘Święte i straszne jest imię Jego’ (Psalm 
111,9). Aniołowie, wymawiając to Imię, zasła-
niają twarze. Z jakim więc szacunkiem powinni 
przywoływać je na wargi ci, którzy są upadli  
i grzeszni! Dobrze byłoby, gdyby i starzy, i mło-
dzi zwrócili baczną uwagę na przytoczone wy-
żej słowa Pisma Świętego. Mówią one, jak na-
leży odnosić się do miejsca specjalnie poświę-
conego Bogu i jak szanować Jego w nim obec-
ność”. (Ellen G. White, Prorocy i królowie, wyd. 
III, s. 28).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za Jego świętość oraz za nie-

nawiść do grzechu i miłość do grzesznika.  
• Dziękuj Bogu za łaskawą możliwość praw-

dziwego przebywania w Jego obecności.  

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  
• Dziękujemy Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjed-

noczeni w modlitwie”. Za wiele dobrych doświadczeń oraz błogosławieństw, które w odpowie-
dzi na prośby, błagania i dziękczynienia były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych 
zborów. Przybliżajmy się do Niego jeszcze bardziej oczekując z ufną odwagą wielkiego Jego 
działania, albowiem Bóg odpowiada na gorliwe modlitwy Swych dzieci.                        

• Dziękujemy Panu za Jego działanie i błogosławieństwa odebrane podczas premierowej serii wy-
kładów „Życie ma sens”. Wykłady odbyły się w Domu Modlitwy w Łodzi Górnej, zostały zareje-
strowane przez ORTV „Głos Nadziei” i dzięki łasce Bożej mogą dalej służyć ewangelizacyjnie  
w przestrzeni internetowej.   

• Dziękujemy Panu Bogu za rozwój  Klubów Zdrowia w Olsztynie, Zduńskiej Woli, Bielsku Podla-
skim czy Bisztynku; za wiele osób, które Pan Bóg angażuje do tej służby, jak i za przychodzących, 
którzy doznają licznych błogosławieństw.  

• Dziękujemy Bogu za grupy osób zainteresowanych przychodzących na wykłady biblijne w Biłgo-
raju, Suwałkach oraz Poddębicach. Niech Pan Bóg dalej rozwija Swe dzieło w tych miejscach.  

• Dziękujemy Bogu za wielką pomoc i wsparcie udzielone siostrze Ninie ze zboru w Krasnej Wsi, 
która uległa poważnemu wypadkowi. Dziękujemy za prawdziwy pokój i wiarę, których Pan 
udzielił naszej siostrze. Dziękujemy za Boże działanie w procesie zdrowienia i pomoc, której On 
udziela w procesie rehabilitacji. Siostra Nina obecnie znajduje się już w domu a w ostatnią so-
botę, po raz pierwszy od wypadku, mogła wziąć udział z wielką radością w nabożeństwie sobot-
nim w Domu Modlitwy w Krasnej Wsi. Jednocześnie nasza siostra bardzo prosi do dalsze wspar-
cie w modlitwie w związku z dalszymi działaniami, które są niezbędne w procesie zdrowienia.   

• Dziękujemy Panu Bogu za rozwój działań misyjnych w Wyszkowie i  coraz więcej osób zaintere-
sowanych, które niechaj Duch Boży prowadzi najlepszymi drogami.    

• Dziękujemy Panu Bogu za osoby biorące udział w spotkaniach realizowanych w ramach Projek-
tów Misji Globalnej w Giżycku oraz Kozienicach. Niech Bóg prowadzi je do zbawienia.   

• Dziękujemy Panu za Jego pomoc w kolejnych krokach w sprawie nowego Domu Modlitwy  
w Olsztynie. Dziękujemy za możliwości, które On otwiera, widząc coraz wyraźniej ogromną po-
trzebę Jego szczególnej pomocy w doprowadzeniu zamiarów do radosnego zakończenia.  
 

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 

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


