
	

TYDZIEŃ 119: 6.05.-12.05.2018 

„(…)	we	wszystkim	w	modlitwach	i	błaganiach	z	dziękczynieniem		
powierzcie	prośby	wasze	Bogu.		

A	pokój	Boży,	który	przewyższa	wszelki	rozum,		
strzec	będzie	serc	waszych	i	myśli	waszych	w	Chrystusie	Jezusie”	(Flp	4,6.7)	

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 całkowite zaufanie do Boga,  
o pewność Jego miłości i pomocy w życiu.  

• Módl się o zbór w Zamościu, aby wzrastał  
w miłości, jedności oraz poddaniu działaniu 
Ducha Świętego oraz by kolejne osoby w tym 
mieście stawały po stronie Chrystusa i Jego 
prawdy. Módl się też o ewangelizację namio-
tową (27.07-5.08), aby Bóg uczynił wszystko 
co najlepsze przez uczestników.  

• Módl się o szczególną Bożą pomoc, pokój  
i pocieszenie dla naszego braterstwa ze 
zboru w Bielsku Podlaskim, których nasto-
letni syn zginął w wypadku samochodowych.  

• Módl się o Boże prowadzenie w przygotowa-
niach do wykładów biblijnych w Mrągowie. 

• Módl się, aby Pan Bóg odpowiadał na modli-
twy i działał na ludzi podczas wykładów „Od-
kryj Boga na nowo” w Łodzi (6.05-26.05). 

• Módl się o Bożą opiekę i działanie na serca 
uczestników Biwaku Chorągwi Wschodniej 
Pathfinder (30.05-3.06).  

 Refleksja 
„Zanośmy przed oblicze Boże nasze troski, ra-
dości i pragnienia, smutki i obawy. Nic nie jest 
dla Niego zbyt wielkim ciężarem. Ten, który po-
liczył włosy na naszej głowie, nie jest obojętny 
na potrzeby swoich dzieci: ‘Bo Pan pełen jest 
litości i miłosierdzia’ (Jak 5,11). Jego kochające 
serce poruszone jest naszym smutkiem i naszą 
skargą. Przynośmy więc do Niego wszystko, co 
nas trapi. Nic nie jest dla Niego zbyt ciężkie. 
Bóg, choć rządzi wszechświatem, bierze pod 
uwagę każdą, nawet najdrobniejszą sprawę 
wiążącą się z naszym pokojem. Żaden okres na-
szego życia nie jest zbyt zagmatwany, ażeby 
Bóg nie potrafił go zrozumieć. Nie ma tak złego 
położenia, z którego by On nie mógł nas urato-
wać. Żadna szczera modlitwa nie ujdzie uwagi 
naszego Ojca i nie jest mu obojętna. On ‘leczy 
złamanych na duchu i przewiązuje ich rany’ 
(Psalm 147,3)” (Ellen G. White, Droga do Chry-
stusa, wyd. XII, s. 87.88).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu za Jego wrażliwość, troskę 

oraz współczucie, które okazuje nam każ-
dego dnia, oraz za Jego moc w podnoszeniu 
nas z naszych smutków i trudów.  

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 


