
	

TYDZIEŃ 65: 23.04-29.04.2017 

„Przecież	to	wszystko	moja	ręka	uczyniła	tak,	że	to	wszystko	powstało	–	mówi	Pan.		
Lecz	Ja	patrzę	na	tego,	który	jest	pokorny	i	przygnębiony	na	duchu	

I	który	z	drżeniem	odnosi	się	do	mojego	słowa”.	(Iz	66,2).				

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 modlitwy wznoszone pod-
czas naszych nabożeństw podobały się Bogu 
i prawdziwie przybliżały nas do Niego.  

• Módl się o zbór w Piotrkowie Trybunalskim, 
aby bracia i siostry ciesząc się codziennie 
Bożą łaską i prowadzeniem, służyli innym  
w mocy Ducha prowadząc ich do zbawienia.  

• Módl się o szczególne Boże działanie oraz 
błogosławieństwo podczas wykładów „Bądź 
zdrów” w Kutnie (22-25.04).  

• Módl się o to, by Duch Boży przyprowadził 
wielu do Chrystusa podczas wykładów „Ży-
cie ma sens” w Poddębicach (w czwartki). 

• Módl się o szczególny wpływ Ducha Świę-
tego na serca osób podczas wykładów biblij-
nych w Biłgoraju oraz w Łodzi.   

• Módl się, aby zbory i grupy w naszej Diecezji 
z mocą i zaangażowaniem uczestniczyły  
w dziele ewangelizacji realizując Boże plany.   

• Módl się o bardzo potrzebną Bożą pomoc  
w rozwoju  działa ewangelizacji w Giżycku.  

 Refleksja 
„Niektórzy uważają, że jest to oznaka pokory, 
gdy modlą się do Boga w zwyczajny sposób, 
tak jakby rozmawiali z człowiekiem. Bezczesz-
czą Jego imię przez niepotrzebne, niedbałe  
i wielokrotne powtarzanie słów ‘Boże Wszech-
mogący’ – świętych słów, które nigdy nie po-
winny być wypowiadane  nieodpowiednim to-
nem, bez szacunku i czci dla Boga. Górnolotne 
słowa są niestosowne, i to zarówno w modli-
twie publicznej lub w gronie rodzinnym, jak  
i osobistej. Modlący się powinien używać pro-
stych słów, zrozumiałych dla słuchaczy, tak aby 
mogli oni dołączyć się do tej modlitwy. Ser-
deczna modlitwa wiary zostanie wysłuchana  
w niebie i spotka się z odpowiedzią na ziemi. 
Bóg rozumie potrzeby ludzi. Wie, czego pra-
gniemy, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Wi-
dzi zmagania duszy w walce ze zwątpieniem  
i pokusą. Dostrzega szczerość modlącego się 
człowieka. Akceptuje tego, którego duch jest 
skruszony i pokorny”. (Ellen G. White, Słudzy 
ewangelii, wyd. I, s. 120.121).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za Jego świętość i za to, 

że możesz czcić Go oraz uwielbiać.  

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 


