
	

TYDZIEŃ 64: 16.04-22.04.2017 

„Przeto	i	ja,	odkąd	usłyszałem	o	wierze	waszej	w	Pana	Jezusa	
i	o	miłości	do	wszystkich	świętych,		
nie	przestaję	dziękować	za	was		

i	wspominać	was	w	modlitwach	moich”	(Ef	1,15.16).				

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 to, aby kazania Słowa Bożego wy-
głaszane podczas nabożeństw sobotnich  
w zborach naszej Diecezji były prawdziwie 
uduchowionym przesłaniem Bożej woli i pro-
wadziły słuchających do poddania Bogu.  

• Módl się o zbór w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
aby wywierał pozytywny wpływ na społe-
czeństwo wzrastając w mocy, miłości i gorli-
wości Ducha Świętego oraz prowadził wielu 
do zbawienia w Chrystusie.    

• Módl się o wpływ Ducha Świętego na serca 
osób biorących udział w wykładach biblij-
nych w Biłgoraju oraz w Łodzi.   

• Módl się, aby Pan Bóg obficie błogosławił 
podczas wykładów „Bądź zdrów” w Rado-
miu, Starachowicach oraz Kozienicach.  

• Módl się o Bożą pomoc dla rodzin braci  
i sióstr w naszej, które przechodzą kryzys, 
aby Boży ratunek i moc Jego miłości leczyły 
wszystkie rany pomagając w życiu.  

• Módl się o osobiste poświęcenie Panu Bogu.  
 

 Refleksja 
„Często z powodu zaniedbywania osobistej 
modlitwy ludzie modlą się publicznie długo  
i nużąco. Niech kaznodzieje nie nadrabiają  
w ten sposób tego rodzaju zaniedbań, aby 
uspokoić swoje sumienie. Takie długie, mę-
czące modlitwy często sprowadzają innych na 
niższy poziom uduchowienia. Przed wejściem 
na kazalnicę kaznodzieja powinien modlić się  
w odosobnieniu i powierzyć się Bogu. Wtedy 
będzie mógł wznieść spragnione dusze do 
Boga, aby doznały odświeżenia dzięki rosie ła-
ski. Mając namaszczenie do Ducha Świętego 
uświadamiające mu odpowiedzialność za ludzi, 
nie zaniedba wywyższenia przed nimi Jezusa 
Chrystusa jako jedynego ratunku grzeszników. 
Wiedząc, że może już nigdy nie spotkać tych 
słuchaczy, zaapeluje do nich w taki sposób, by 
dotrzeć do ich serc. Pan, który zna serca ludz-
kie, da mu właściwe słowa i pomoże wypowie-
dzieć je we właściwym czasie i odpowiednią 
mocą”. (Ellen G. White, Słudzy ewangelii, wyd. 
I, s. 120).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za cudowną możliwość 

słuchania Jego zwiastowanego Słowa.   

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 


