
	

TYDZIEŃ 121: 20.05.-26.05.2018 

„Bo	oto	ci,	którzy	oddalają	się	od	ciebie	zginą;	
	wytracasz	wszystkich,	którzy	nie	dochowują	ci	wierności.	

	Lecz	moim	szczęściem	być	blisko	Boga.	Pokładam	w	Panu,	Bogu	nadzieję	moją,		
aby	opowiadać	o	wszystkich	dziełach	twoich”	(Psalm	73,27.28)		

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 silną i stałą ufność do Boga.  
• Módl się o zbór w Zgierzu, by wierzący wzra-

stali co dzień w pobożności i chodzeniu z Bo-
giem, a dzięki Jego mocy mogli pomagać in-
nym odnaleźć drogę do zbawienia.  

• Módl się o wspaniałe Boże działanie podczas 
Diecezjalnego Zjazdu Młodzieży w Lublinie 
(25-27.05), aby wszyscy uczestnicy odebrali 
wzmocnienie i zachętę do życia z Bogiem.  

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

• Módl się o dalsze przygotowania do wakacyj-
nej ewangelizacji namiotowej w Zamościu,  
o Bożą pomoc dla zaangażowanych oraz 
osoby, które Bóg przyprowadzi, by serca 
wszystkich były otwarte na Ducha Bożego.  

• Módl się o powstanie nowych zborów oraz 
grup w naszej Diecezji, aby Bóg rozwijał po-
tężnie Swój Kościół i błogosławił.  

 Refleksja 
„Gdybyśmy mogli poznać motywy Jego działa-
nia, jasno i wyraźnie widzielibyśmy, że On wie, 
co jest dla nas najlepsze, że wysłuchuje na-
szych modlitw. Zamiast tego, o co prosimy,  
a co byłoby szkodą dala nas, otrzymujemy bło-
gosławieństwa, których potrzebujemy. Widzę 
w duchu i to, że mimo iż nie dostrzegamy na-
tychmiastowej odpowiedzi na nasze modlitwy, 
powinniśmy mocniej uchwycić się wiary, nie po-
zwalając dojść do głosu nieufności ani żadnym 
pokrewnym jej uczuciom. Jeżeli chwieje się  
i słabnie nasza wiara, na próżno prosimy Boga. 
Silna więc powinna być ufność pokładana  
w Bogu. Wtedy we właściwym czasie spłyną na 
nas błogosławieństwa Boże niby struga desz-
czu” (Ellen G. White, Ze skarbnicy świadectw,  
t. I, wyd. II, s. 20).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za to, że jest pełen dobroci 

oraz mądrości, i że zawsze odpowiada na 
twoje modlitwy w najlepszy dla Ciebie spo-
sób i w najlepszym czasie.  

• Dziękuj Panu Bogu za to, że poprzez Jego 
Słowo i doświadczenia wzmacnia każdego 
dnia twoją wiarę i uczy polegać na Nim.  

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 


