
	

TYDZIEŃ 147: 18.11.-24.11.2018 

„(…)	masz	wiedzieć,	jak	należy	postępować	w	domu	Bożym,	
który	jest	Kościołem	Boga	żywego,		

filarem	i	podwaliną	prawdy”	(1	Tym	3,15)		
	

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 twoją dobrą współpracę w zborze. 
• Módl się o zbór w Podkowie Leśnej, aby oto-

czony Bożą opieką i wyposażony w Jego moc 
i mądrość przekazywał dobrą nowinę, także 
poprzez telewizję internetową.  

• Módl się o naprawdę płomienne serce od-
dane służbie głoszenia ewangelii ginącym, 
byś w najbliższym czasie przyprowadził choć 
jedną osobę do Pana Jezusa.  

• Módl się o wpływ Ducha Bożego na uczestni-
ków spotkań „Czego nauczał Jezus” w zbo-
rze Łódź Widzew, by wielu poznało prawdę.  

• Módl się o cudowną Bożą pomoc podczas 
wykładów o Dekalogu (10.11-15.12) prowa-
dzonych w Warszawie, aby Bóg wiele serc 
zdobył dla prawości i wieczności.  

• Módl się o to, by Pan Bóg działał na serca lu-
dzi podczas wykładów „Bądź zdrów” oraz 
wykładów Pisma Świętego w Zamościu.  

•  Módl się dalej o Kamelię ze zboru w Łodzi 
Górnej, aby Pan Bóg pomógł według łaski.     

 Refleksja 
„Bóg uczynił Swój Kościół na ziemi przewo-
dem, prze który posyła światło i przez który 
oznajmia swoje zamiary i wolę. Nie udziela on 
żadnemu ze swych sług doświadczeń niezależ-
nych czy przeciwnych doświadczeniom sa-
mego Kościoła. Nie udziela też nikomu znajo-
mości swojej woli odnośnie Kościoła, podczas 
gdy Kościół – ciało Chrystusowe – pogrążony 
jest w ciemnościach. W swej opatrzności każe 
zawczasu sługom swym tak postępować, aby 
sprawy, które ich dotyczą łączyły się ze spra-
wami całego Kościoła. Chodzi bowiem o to, 
aby pokładali mniej ufności w sobie, a więcej 
ufali tym, którzy z Jego rozkazu kierują dziełem 
Bożym. W Kościele stale pojawiają się ludzie, 
którzy stale dążą do zachowania indywidualno-
ści i niezależności. Nie zdają sobie sprawy, że 
taka niezależność ducha może zrodzić w czło-
wieku zbyt wielką pewność siebie i skłonność 
do stawiania własnego sądu wyżej od rad  
i wskazówek braci (…)” (Ellen G. White, Działal-
ność apostołów, Wyd. III., s. 100.101).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za Jego Kościół i za to, że 

możesz być jego częścią, dla Bożej chwały.  

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 


