
	

TYDZIEŃ 148: 25.11.-1.12.2018 

„Cudzoziemców	zaś,	którzy	przystali	do	Pana,	aby	mu	służyć	
	i	aby	miłować	imię	Pana,	być	jego	sługami,	wszystkich,	którzy	przestrzegają	sabatu,	

nie	bezczeszcząc	go,	i	trzymają	się	mojego	przymierza,	wprowadzę	na	moją		
świętą	górę	i	sprawię	im	radość	w	moim	domu	modlitwy”	(Iz	56,6.7)	

	
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 prawdziwą jedność w twoim zbo-
rze i docenienie zaangażowania tych, którzy 
w nim służą z oddaniem Panu Bogu.  

• Módl się o zbór w Puławach, o opiekę Bożą 
dla wierzących oraz o moc Ducha Świętego w 
głoszeniu ewangelii. Módl się także o nowy 
Dom Modlitwy dla zboru w Puławach, aby 
Bóg dał wkrótce najlepsze miejsce.  

• Módl się o rozpoczynające się wkrótce wy-
kłady biblijne w Suwałkach, aby Bóg okazał 
Swą łaskę i wiele osób otworzyło swe serca 
na przyjęcie ewangelii.  

• Módl się o wpływ Ducha Bożego na uczestni-
ków spotkań „Z niewoli do wolności” w War-
szawie oraz „Czego nauczał Jezus” w Łodzi 
Widzew, by wielu ludzi poznało prawdę.  

• Módl się o to, by Pan  
•  Módl się nadal o Kamelię, aby Pan Bóg dalej 

pomagał dodając Swej mocy i łaski.  
• Módl się o wierzących, którzy w tym roku 

przyjęli chrzest, aby trwali mocno przy Bogu.     

 Refleksja 
„Ci, którzy przywykli traktować swoje osobiste 
zdanie jako najważniejsze, znajdują się w po-
ważnym niebezpieczeństwie. Jest to spraw-
dzony wysiłek szatana, zmierzający do oddzie-
lenia ich od tych, którzy są promieniem światła 
i przez których Bóg budował i rozwijał swe 
dzieło na ziemi. Lekceważyć czy wyszydzać 
tych, których Bóg powołał, aby kierowali roz-
wojem prawdy, by dźwigali ciężar tej odpowie-
dzialności, znaczy odrzucać wszystkie środki, 
które Bóg ustanowił jako pomoc, pokrzepienie 
i wzmocnienie dla swego ludu. Każdy bojownik 
sprawy Bożej musi przez to przejść, a myśl, że 
światło pochodzić może tylko wprost od Boga, 
może dać szansę kłamstwu szatana i jego zwy-
cięstwu. W swej mądrości Pan zarządził, by 
przez bliskie kontakty chrześcijanin jednoczył 
się z chrześcijaninem, a zbór ze zborem” (Ellen 
G. White, Działalność apostołów, Wyd. III.,  
s. 101).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu, że posługuje się osobami wie-

rzącymi, aby w twoim życiu pomagać ci, 
wspierać ciebie i zachęcać do służby.   

• Dziękuj Panu Bogu za swoich przyjaciół.  

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 


