
	

TYDZIEŃ 68: 14.05-20.05.2017 

„A	około	północy	Paweł	i	Sylas	modlili	się		
i	śpiewem	wielbili	Boga,		

więźniowie	zaś	przysłuchiwali	się	im”.	(Dz	16,25).				

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, abyś zawsze i w każdej sytuacji 
mógł trwać wiernie przy Panu Jezusie.  

• Módl się o zbór w Puławach, aby wierzący 
doświadczając codziennie prowadzenia oraz 
mocy Ducha Świętego wiernie służyli Bogu 
prowadząc wielu do zbawienia. Módl się 
także o Boże prowadzenia i naprawdę wielką 
Jego pomoc w związku z planami budowy 
nowego Domu Modlitwy.  

• 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 Boże błogosławieństwo dla wy-
kładów biblijnych w Biłgoraju, Łodzi i Poddę-
bicach, aby wiele osób oddało serca Bogu.    

• Módl się o doświadczających różnego ro-
dzaju trudności i prześladowań w wyznawa-
niu swej wiary w Chrystusa, aby zawsze wier-
nie stawali przy Jego boku.  

• Módl się o doświadczenia w służbie Bożej.  

 Refleksja 
„Czy w tej trudnej godzinie Bóg zapomni  
o swych sługa?... Chociaż wrogowie wtrącą 
wiernych do więzień, to jednak więzienne mury 
nie przeszkodzą im w łączności z Bogiem. Ten, 
który widzi ich słabości i zna wszelkie doświad-
czenia, panuje nad wszystkimi ziemskimi mo-
cami; Jego aniołowie odwiedzać będą dzieci 
Boże zamknięte w odosobnionych celach  
i przyniosą im światło oraz pokój niebios. Wię-
zienie stanie się pałacem, gdyż będą w nim 
mieszkać ludzie bogaci w wiarę. Ciemne mury 
rozjaśnią się niebiańskim światłem, jak wów-
czas, gdy apostoł Paweł i Sylas znajdowali się  
w więzieniu w Filippi i o północy modlili się oraz 
śpiewali pieśni pochwalne”. (Ellen G. White, 
Wydarzenia czasów końca, wyd. I, s. 178).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że przyjmując w swym 

życiu Jego panowanie, może mieć pewność, 
że On ma Ciebie i każdą sytuację, przez którą 
przechodzisz w Swych miłujących dłoniach.  

• Dziękuj Panu Bogu, że uczy ciebie, jak co-
dziennie być wiernym w drobnych rzeczach, 
abyś gdy przyjdą coraz trudniejsze doświad-
czenia zwyciężał w Jego mocy.  

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 


