
	

TYDZIEŃ 154: 6.01.-12.01.2019 

„Bo	jeśli	ustami	swoimi	wyznasz,	że	Jezus	jest	Panem,	i	uwierzysz	w	sercu	swoim,		
że	Bóg	wzbudził	go	z	martwych,	zbawiony	będziesz.	Albowiem	sercem	wierzy	się		

ku	usprawiedliwieniu,	a	ustami	wyznaje	się	ku	zbawieniu”	(Rzym	10,9.10)		
	

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, byś zawsze swoim życiem wy-
wyższał Pana Jezusa przed ludźmi.  

• Módl się o zbór Ukraiński w Warszawie, aby 
Bóg miał w opiece wierzących i ich rodziny, 
oraz aby zbór dalej rozwijał się z Bożą po-
mocą wywierając jak najlepszy wpływ na 
osoby przybywające do Polski zza wschod-
niej granicy, by wielu znalazło Chrystusa.  

• Módl się o wpływ Ducha Bożego podczas wy-
kładów biblijnych w Suwałkach i Zamościu, 
by Bóg nawrócił do Siebie wiele osób.  

• Módl się 0 planowane na styczeń Kursy „Rzu-
cam Palenie” w Olsztynie i Ostródzie, aby 
Pan Bóg wielu osobom udzielił Swej pomocy.   

• Módl się o błogosławieństwo dla programu 
„Świadome rodzicielstwo” (12.01) w Lublinie.  

• Módl się, aby czas „10 Dni Modlitw” (10-
19.01) był naprawdę wyjątkowy dla twojego 
zboru, abyście mogli przybliżyć się do Boga 
oraz zostać napełnionymi Jego Duchem do 
życia pełnego pobożności i gorliwej służby.  

 Refleksja 
„Dzięki łasce Chrystusa słudzy Boży stają się 
posłami światła i roznosicielami błogosła-
wieństw. Dzięki nieustannej, żarliwej modli-
twie dostępują oświecenia Ducha Świętego  
i kroczą naprzód spełniając obowiązek ratowa-
nia dusz. Gdy serce ich wypełnia zapał i nie-
zmierne pragnienie doprowadzenia do triumfu 
Krzyża, ujrzą owoce swoich wysiłków. Nie go-
dząc się na okazywanie ludzkiej mądrości i wy-
wyższanie samych siebie, chcą prowadzić 
dzieło, które przeciwstawia się atakom sza-
tana. Wiele dusz odwróci się od ciemności do 
światła i powstanie wiele zborów. Ludzie będą 
się nawracać nie do ludzkiego pośrednictwa, 
lecz do Chrystusa. Gdy tylko pojawi się Jezus, 
Człowiek Golgoty, własna osobowość zostanie 
odsunięta na dalszy plan” (Ellen G. White, Dzia-
łalność apostołów, Wyd. III., s. 169).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Chrystusowi za Jego cierpienie, 

które gotów był ponieść dla twojego zba-
wienia.    

• Dziękuj Bogu za możliwość pokornej i odda-
nej służby dla Niego oraz za możliwość wy-
wyższania Chrystusa życiem i słowami.  

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 


