
	

TYDZIEŃ 118: 29.04.-5.05.2018 

„Jeśli	więc	wy,	którzy	jesteście	źli,	umiecie	dobre	dary	dawać	dzieciom	swoim,	
	o	ileż	bardziej	Ojciec	niebieski	da	Ducha	Świętego	tym,	którzy	go	proszą”		

(Łuk	11,13)		

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 prawdziwą, głęboką i stałą wiarę, 
byś nie ulegał zniechęceniom wśród trudno-
ści i przeciwności życia.  

• Módl się o zbór we Włodawie, aby tworzył 
dobrą, ufającą Bogu, wspólnotę, która jest 
także błogosławieństwem dla innych, poszu-
kujących Zbawiciela.  

• Módl się o powstanie nowych zborów i grup 
w naszej Diecezji, zbudowanych na prawdzie 
i mocy Jezusa Chrystusa.  

• Módl się o Boże prowadzenie w przygotowa-
niach do wykładów biblijnych w Mrągowie,  
o znalezienie sali i przygotowanie ludzi.  

• Módl się, aby Pan Bóg odpowiadał na modli-
twy podczas wykładów w Łodzi (6.05-26.05). 

• Módl się o Boże działanie podczas Zjazdu 
Młodzieży w Suwałkach (5.05).  

• Módl się o twój zbór, aby wierzący mogli czę-
sto spotykać się na wspólnych modlitwach 
doświadczając mocy i działania Ducha Świę-
tego oraz inspiracji do codziennej służby.  

 Refleksja 
„Zbyt łatwo słudzy Boży się zniechęcali, tracili 
odwagę, gotowi byli zwątpić o Bogu, gotowi 
nawet uwierzyć, że Bóg się ich wyrzekł i porzu-
cił w niedoli. Bóg przecież tak umiłował świat, 
że Syna Swego jednorodzonego wydał na 
śmierć dla ich dobra. (…) A jednak mimo tego, 
co dla nich uczyniono, jakże ciężko przycho-
dziło im wierzyć i ufać tak bardzo dobremu, wy-
rozumiałemu i miłosiernemu Ojcu.  Bóg powie-
dział, że tym, którzy proszą, udzieli Ducha 
Świętego, i to z radością większą od tej, z jaką 
ziemscy rodzice obdarowują swoje dzieci. Spo-
strzegłam w duchu, że słudzy Boga i zbory zbyt 
łatwo wpadają w zniechęcenie. Gdy prosili Ojca 
w niebie o rzeczy, których – jak myśleli – najbar-
dziej potrzebowali, i prośby te nie spełniały się 
natychmiast, wiara tych ludzi słabła, stawała 
się chwiejna, odstępowały od nich odwaga  
i męstwo. Szemrali, narzekali i te uczucia brały 
nad nimi górę. Widziałam, że ten brak zaufania 
zasmucał Boga.  (Ellen G. White, Ze skarbnicy 
świadectw, wyd. II, s. 19).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że nigdy cię nie zawie-

dzie i odpowie na  każdą modlitwę najlepiej.   

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 


