
	

TYDZIEŃ 67: 7.05-13.05.2017 

„Biada	temu,	kto	mówi	do	drewna:	Obudź	się!	A	do	niemego	kamienia:	Rusz	się!	
Czy	może	on	dać	wskazanie?	Przybrany	jest	złotem	i	srebrem,		

lecz	ducha	w	nim	nie	ma	żadnego.	Ale	Pan	jest	w	swym	świętym	przybytku.	
Umilknij	przed	nim	cała	ziemio”.	(Ha	2,19.20).				

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 twoje modlitwy zawsze 
były pełne zupełnej wiary i płynęły z głębi od-
danego Bogu serca.  

• Módl się o zbór w Podkowie Leśnej, by zaw-
sze wywyższał Chrystusa i Jego standardy 
oraz aby z mocą zaangażowany w zwiasto-
wanie ewangelii pomógł wielu poznać Boga.    

• Módl się gorąco o Boże działanie i  nawróce-
nia wielu osób w Skarżysku-Kamiennej.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla Wy-
stawy Biblii w ramach Nocy Muzeów w War-
szawie (20 maja), aby wiele osób zostało za-
inspirowanych do zaufania Słowu Bożemu.   

• Módl się o ludzi doświadczających różnego 
rodzaju niepełnosprawności, aby w naszych 
zborach znajdowali prawdziwą pomoc i mi-
łość Chrystusa.  

• Módl się o to, aby Pan Bóg powołał, poświę-
cił i wyposażył jak najwięcej osób, które za-
niosą ewangelię na te tereny naszej Diecezji, 
gdzie nie ma jeszcze zborów ani grup.  

 Refleksja 
„Prawdziwy szacunek dla Boga budzą Jego nie-
pojęta wielkość i świadomość Jego obecności. 
Odczucie obecności Niewidzialnego powinno 
poruszyć każde serce. (…) Gdy cześć i szacu-
nek dla Boga będą wyraźne w postawie i zacho-
waniu, uczucia, z których owa cześć i szacunek 
wypływają, będą się pogłębiać. (…) Banalne 
modlitwy, przybierające postać kazania wygła-
szanego Bogu, są niestosowne w czasie pu-
blicznych spotkań. Krótka modlitwa, zano-
szona z żarliwością i wiarą, zmiękczy i poruszy 
serca słuchaczy, ale podczas długich modlitw 
czekają oni z niecierpliwością, a nawet pragną 
usłyszeć słowa, które by je zakończyły. Gdyby 
kaznodzieja, który w ten sposób się modli, 
zmagał się z Bogiem w swojej komórce tak 
długo, aż poczuje, że wiarą uchwycił się Bożej 
obietnicy: ‘Proście, a będzie wam dane’, w pu-
blicznych modlitwach byłby bardziej kon-
kretny, prosząc żarliwie i z wiarą o łaskę dla sie-
bie i słuchaczy”. (Ellen G. White, Słudzy ewan-
gelii, wyd. I, s. 122).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to, że przejmuje twoje 

serce czcią dla Niego oraz zaufaniem.   

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 


