
	

TYDZIEŃ 66: 30.04-6.05.2017 

„Dziękuję	Bogu	mojemu	zawsze,	ilekroć	wspominam	ciebie	w	modlitwach	moich,	
słysząc	o	miłości	twojej	i	o	wierze,		

jaką	pokładasz	w	Panu	Jezusie,	i	masz	do	wszystkich	świętych”		
(Flm	1,4.5).				

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 poświęcenie do służby.   
• Módl się o zbór w Płocku, aby Pan Bóg każ-

dego dnia utwierdzając wiarę i miłość wierzą-
cych, poprzez ich życie oraz służbę przypro-
wadził wiele osób do Chrystusa.    

• Módl się o to, by Pan Jezus przyprowadził lu-
dzi do zbawienia podczas wykładów „Życie 
ma sens” w Poddębicach (w czwartki). 

• Módl się o szczególny wpływ Ducha Świę-
tego na serca osób podczas wykładów biblij-
nych w Biłgoraju oraz Łodzi i wykładów Bądź 
zdrów” w Radomiu oraz Kozienicach.    

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

• Módl się o Bożą pomoc i prowadzenie w roz-
woju  działa ewangelizacji w Wyszkowie.  

• Módl się, aby Pan Bóg dał najlepsze miejsce 
na spotkania Klubu Zdrowia w Grójcu oraz by 
z wielkim błogosławieństwem rozwijał Swą 
misję zbawienia w tym mieście.    

 Refleksja 
„Naszym przywilejem jest modlić się z ufno-
ścią, w mocy Ducha Świętego. Z prostotą po-
winniśmy wyrazić nasze potrzeby Panu i trzy-
mać się Jego obietnicy wiarą, aby uczestnicy 
zgromadzenia uczyli się, jak zwyciężać z Bo-
giem w modlitwie. W ten sposób zostaną oni 
zachęceni do uwierzenia, że Pan jest obecny na 
spotkaniu i otworzą serca, aby przyjąć Jego 
błogosławieństwo. (…) Nasze modlitwy po-
winny być pełne czułości i miłości. Kiedy pra-
gniemy głębszej świadomości miłości Zbawi-
ciela, powinniśmy wołać do Boga o mądrość. 
jeśli kiedykolwiek była potrzeba modlitw i ka-
zań poruszających serca, to na pewno jest ona 
teraz. (…) Oby Bóg nauczył swój lud, jak ma się 
modlić. Niech nauczyciele w naszych szkołach  
i kaznodzieje w naszych zborach nauczają co-
dziennie w szkole Chrystusa. Wtedy będziemy 
modlić się żarliwie, a nasze prośby zostaną wy-
słuchane i spełnione. Wtedy Słowo Boże bę-
dzie zwiastowane z mocą”. (Ellen G. White, Słu-
dzy ewangelii, wyd. I, s. 121).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że nie ustaje w uczeniu 

nas głębokich, pełnych miłości modlitw.     

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 


