
	

TYDZIEŃ 6: 06.03-12.03.2016 

„Bliski	jest	Pan	wszystkim,	którzy	go	wzywają,	
Wszystkim,	którzy	go	wzywają	szczerze”	(Ps	145,	18).	

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 życie i charakter 
stały się objawieniem charakteru Boga, tak 
byś godnie reprezentował Go na tym świecie.  

• Módl się o to, aby każde doświadczenie  
w Twym życiu motywowało cię do głębszego 
i bardziej gorliwego życia modlitewnego. 

• Módl się o Zbór w Białymstoku, aby nade 
wszystko dalej wzrastał budując się w wie-
rze, miłości, jedności i mocy Ducha Świętego, 
jak również o Boże błogosławieństwo w roz-
budowie Domu Modlitwy, w którą Zbór się z 
oddaniem angażuje.  

• Módl się o wykłady ewangelizacyjne w  Biłgo-
raju, Zamościu, Giżycku i Piotrkowie Tryb.  
oraz wykłady „Bądź zdrów” w Zduńskiej 
Woli, by Bóg pobudził serca ludzi do oddania 
swego życia Chrystusowi.  

• Módl się o Bożą mądrość i prowadzenia pod-
czas posiedzenia Rady Diecezji (13 marca), by 
Pan Bóg we wszystkim realizował Swoją 
świętą wolę.  

Refleksja 
„Każda szczera modlitwa zostaje wysłuchana 
w niebie, a choć często nie jest wyrażona płyn-
nie, to i tak dotrze do Chrystusa, jeżeli będzie 
płynęła z głębi serca. Chrystus taką modlitwę 
przedstawi Ojcu bez wszystkich niezręcznych 
słów i będzie ona piękna, bo uzupełniona Jego 
własną doskonałością. Droga szczerości i pra-
wości nie jest drogą wolną od przeszkód, lecz 
każda napotkana przeszkoda jest wezwaniem 
do modlitwy. (…) Modlić się w imię Chrystusa 
oznacza bardzo wiele. Oznacza to, iż pra-
gniemy posiąść Jego charakter, objawić Jego 
ducha i spełnić wyznaczoną przez Niego 
pracę.” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV 
s. 480)  

Dziękczynienie 
• Dziękuj Jezusowi za to, że będąc na ziemi 

utożsamiał się z naszymi potrzebami i poka-
zał nam doskonałą drogę rozwiązywania 
problemów w ufnej modlitwie.  

• Dziękuj Bogu za to, że jest gotowy i chętny 
wysłuchać szczerych modlitw swoich dzieci  
i zesłać nam pełnię skarbów nieba. 

• Dziękuj Bogu za to, że zostałeś powołany na 
sługę i przedstawiciela Chrystusa.  

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 


