
	

	

TYDZIEŃ 141: 7.10-13.10.2018 

„Oto,	Bóg	zbawieniem	moim!	Zaufam	i	nie	będę	się	lękał:	
gdyż	Pan	jest	mocą	moją	i	pieśnią	moją,	i	zbawieniem	moim.	

	I	będziecie	czerpać	z	radością	ze	zdrojów	zbawienia”	(Iz	12,2.3)	
	

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, abyś nie polegał na sobie sa-
mym, lecz całkowicie ufał Panu Bogu.  

• Módl się o braci i siostry ze zboru w Łukowie, 
by nieustannie rozwijali się w swej przyjaźni  
z Bogiem i wywierali dobry wpływ na społe-
czeństwo pomagając i przekazując prawdę.    

• Módl się o Boże działanie na serca ludzi, któ-
rzy wezmą udział w Unikatowej Wystawie Pi-
sma Świętego” (16-23.10), w Ciechanowie, 
aby wielu zostało zachęconych do poznania 
Pana Boga poprzez Jego Słowo.   

• Módl się gorącą o Kamelię ze zboru w Łodzi 
Górnej. To młoda osoba, która uległa wypad-
kowi i doznała obrażeń głowy. Stan jest po-
ważny. Złączmy nasze serca w modlitwie 
wstawienniczej o Bożej działanie i łaskę mo-
dląc się także o szczególne pocieszenie  
oraz wsparcie Ducha Świętego dla najbliższej 
rodziny Kamelii.  

• Módl się o codzienny chrzest Ducha Bożego.  

Refleksja 
„Pamiętając poprzednie ucieczki apostołów  
z więzienia, Herod tym razem przedsięwziął 
podwójne środki ostrożności. Aby zapobiec 
wszelkiej możliwości ucieczki, Piotr oddany zo-
stał pod straż sześciu żołnierzy, którzy zmienia-
jąc się strzegli go dniem i nocą. Umieszczono 
go w celi między dwoma żołnierzami i skuto 
dwoma łańcuchami, z których każdy był przy-
mocowany do nadgarstka jednego z żołnierzy. 
Nie mógł więc poruszyć się bez ich wiedzy. Przy 
szczelnie zamkniętych drzwiach więzienia i sil-
nej straży obok, nie leżała w ludzkiej mocy 
żadna możliwość uwolnienia czy ucieczki. Ale 
kres ludzkich możliwości jest sposobnością dla 
Boga. (…) Ale i rygle, barykady i straż rzymska 
przeciwko której moc ludzka nic zdziałać nie 
mogła, byłą tylko przyczyną większego triumfu 
Boga, ratującego Piotra. (…) Używając Swej 
mocy Bóg uratował cenne życie (…)” (Ellen G. 
White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 90.91).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za Jego nieskończoną mi-

łość oraz nieograniczoną moc w pomaganiu 
Swoim dzieciom.  

• Dziękuj Bogu za przywilej szczerej modlitwy.  

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 



	

Doświadczenia i dziękczynienia  
• Dziękuj Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjedno-

czeni w modlitwie”. Bardzo dziękujemy za pewność Jego obietnic oraz za odpowiedzi na 
prośby, błagania i dziękczynienia, które były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych 
zborów. Dziękujmy za naszą potrzebę wspólnych modlitw i działania dla Boga.    

• Dziękujemy Panu Bogu za każdą dobrą inicjatywę w zborach i grupach naszej Diecezji. Dzięku-
jemy za poświęcenie wielu osób w służbie, za ofiarność i zaangażowanie. Oby jak najwięcej osób 
zaangażowanych było w Boże dzieło. Naprawdę każdy wierzący może czynić coś dla Jezusa.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego wspaniałe działanie podczas ewangelizacji namiotowej w Zamościu. 
Tak wiele osób wznosiło wytrwałe modlitwy w intencji tego programu i Pan Bóg bardzo hojnie 
nam pobłogosławił. Około 140 osób wzięło udział w koncercie charytatywnym, podczas którego 
śpiewane były pieśni Anny German. Na Dom Dziecka w Zamościu, uwzględniając też późniejszą 
wpłatę na konto, zebrano ponad 11 200 zł. Dziękujemy Bogu za ludzi, których przyprowadzał do 
namiotu, którzy korzystali ze wspaniałej służby wolontariuszy podczas Wystawy Expo Zdrowie. 
W cowieczornych spotkaniach o tematyce zdrowotnej brało udział ok. 25 osób, natomiast  
w wykładach biblijnych od kilkunastu do ok. 20 osób. Bardzo dziękujemy, że Pan Bóg dotykał 
Swym Duchem wielu serc budząc pragnienie i dając siłę, by ludzie czynili kolejne kroki w podą-
żaniu za Zbawicielem. Dziękuj Bogu za osoby, które przychodzą na wykłady będące kontynuację 
programu i módl się gorąco o to, by Pan Jezus stał się ich Panem, Zbawcą oraz Przyjacielem.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego działanie podczas ewangelizacyjnego obozu zdrowotnego w Mrągo-
wie, gdzie wiele osób skorzystało z przygotowanego programu.  

• Dziękuj Panu Bogu za wpływ Ducha Bożego na serca osób, które wzięły udział w programach 
ewangelizacyjnych w Lidzbarku Warmińskim oraz w Zambrowie. Dziękuj Bogu za osoby zainte-
resowane Słowem Bożym, które dalej pragną poznawać Bożą miłość i prawdę.  

• Dziękuj Panu Bogu za pastorów i ewangelistów służących w Diecezji Wschodniej i wspieraj ich.  
• Dziękuj Panu dwadzieścia kilka osób, które ochrzciły się w naszej Diecezji w trzecim kwartale 

tego roku, aby Pan Bóg dalej prowadził i umacniał każdego na dobrej drodze życia z Jezusem.  
• Dziękuj Panu Bogu za cenną obietnicę Ducha Świętego i proś Boga, abyś był w pełni uczestni-

kiem tego daru, który zmienia serce i daje moc do zwiastowania ewangelii.  
 

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 

DOŚWIADCZENIA 
I DZIĘKCZYNIENIA 

„…A	dotąd	pomagał	nam	Pan”	(1	Sm	7,12).		


