
	

TYDZIEŃ 120: 13.05.-19.05.2018 

„Taka	zaś	jest	ufność,	jaką	mamy	do	niego,	iż	jeżeli	prosimy	o	coś	według	jego	woli,	
wysłuchuje	nas.	A	jeżeli	wiemy,	że	nas	wysłuchuje,	o	co	go	prosimy,	wiemy	też,	że	

otrzymaliśmy	już	od	niego	to,	o	co	prosiliśmy”	(1	J	5,14.15).		

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 poświęcenie Bogu oraz 
pewność Jego miłości w każdej sytuacji.  

• Módl się o zbór w Zduńskiej Woli, aby rozwi-
jał się nieustannie w naśladowaniu Pana Je-
zusa oraz głosząc z wiarą dobrą nowiną po-
magał wielu osobom odnaleźć Chrystusa.  

• Módl się o szczególne Boże prowadzenie dla 
uczestników wystawy Pisma Świętego w ra-
mach Nocy Muzeów w Warszawie (19.05).  

• Módl się o Całkowite Zaangażowanie Wy-
znawców w Diecezji w służbę Bogu.   

• Módl się, aby Pan Bóg odpowiadał na modli-
twy i działał potężnie na serca na ludzi pod-
czas wykładów „Odkryj Boga na nowo” w Ło-
dzi (12.05-26.05). 

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

• Módl się wspaniały rozwój wspólnoty ad-
wentystycznej w Ostrołęce, aby Pan Bóg bar-
dzo pomagał i błogosławił.  

 Refleksja 
„Każdy wierzący, który przychodzi do Boga ze 
szczerym i prawym sercem, każdy kto zasyła 
do Niego swe najszlachetniejsze prośby w wie-
rze i ufności, przekona się, że modlitwy zostaną 
wysłuchane. Wasza wiara nie może poniechać 
obietnic Bożych, choćbyście nie widzieli i nie 
odczuwali natychmiastowej pomocy na wasze 
modlitwy. Nie lękajcie się zaufać Bogu. (…) 
Bóg jest zbyt mądry, by błądził, i zbyt mądry, by 
poskąpił jakiejkolwiek rzeczy dobrej tym, któ-
rzy postępują w prawy i szlachetny sposób. To 
człowiek błądzi i chociaż nieraz najgorętsze 
jego prośby wypływają z głębi szlachetnego 
serca, nie zawsze prosi o rzeczy, które są dla 
niego dobre. Nie zawsze domaga się tego, co 
by uwielbiło Boga. Gdy właśnie tak się dzieje, 
nasz rozumny i dobry Ojciec słucha naszych 
modlitw i odpowiada na nie czasem od razu, 
ale daje to, co jest dla naszego osobistego do-
bra i dla własnej Jego chwały. Bóg udziela nam 
swoich błogosławieństw, łask i dobrodziejstw” 
(Ellen G. White, Ze skarbnicy świadectw, 
 t. I, wyd. II, s. 19.20).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za świętość, dobroć i miłość.  

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 


