
	

TYDZIEŃ 163: 10.03.-16.03.2019 

„Bóg	jest	ucieczką	i	siłą	naszą,	pomocą	w	utrapieniach	najpewniejszą.		
Pan	Zastępów	jest	z	nami,		

Warownym	grodem	jest	nam	Bóg	Jakuba”		
(Psalm	46,2.12)		

	
Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 lub wię-
cej osób, które pragniesz przyprowadzić do 
Jezusa Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bo-
żego w Diecezji Wschodniej.    

• Modlimy się, aby Pan Bóg udzielał nam gorli-
wości, odwagi i pomocy w podejmowaniu 
wszelkich obowiązków w służbie dla Niego.  

• Modlimy się o grupę w Iławie, aby wierzący, 
dzięki łasce i mocy Bożej wzrastali w wierze 
oraz mogli wielu przyprowadzić do Boga.   

• Prosimy bardzo Pana Boga o zintensyfikowa-
nie działań ewangelizacyjnych na terenie 
Warszawy i o powołanie zborów i grup w no-
wych dzielnicach tego miasta.  

• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Du-
cha Świętego podczas wykładów biblijnych 
w Suwałkach, Starachowicach, Zamościu 
oraz wykładów zdrowotnych w Kozienicach, 
by łaska Boża dotknęła wielu serc.  

• Modlimy się o Krzysztofa, by po wypadku, 
którego doznał Pan Bóg dał mu uzdrowienie 
oraz wspierał jego najbliższych.  

• Modlimy się o Boże prowadzenie i pomoc we 
wszelkich przygotowaniach do Zjazdu Diece-
zji Wschodniej (30.05-1.06).  

 Refleksja 
„Ten, który służy pod sztandarem splamionym 
krwią Immanuela, będzie musiał robić to, co 
wymaga bohaterskiego wysiłku i cierpliwej wy-
trwałości. Ale żołnierz Krzyża stoi niewzrusze-
nie w pierwszym szeregu bitwy. Gdy wróg na-
piera, szuka pomocy u Pana, w obietnicach 
Słowa, które umacniają go w godzinie próby. 
Pokrzepienia swych sił wygląda z nieba. Zwy-
cięstwa, które odnosi nie budzą w nim zarozu-
miałości, lecz skłaniają do coraz większej zależ-
ności od Wszechmocnego. Ufny w Jego po-
tęgę, zdolny jest przedstawiać poselstwo zba-
wienia z taką mocą, która porusza umysły. Ci, 
którzy wykładają Pisma muszą sami żyć w świa-
domej i stałej łączności z Bogiem dzięki modli-
twie i studiowaniu Jego Słowa, w którym jest 
źródło siły. Łączność z Bogiem wspiera wysiłki 
kaznodziei mocą większą, niż wpływ jego ka-
zań. Żaden kaznodzieja nie może pozbawić się 
tej mocy. Z niesłabnącą gorliwością prosić musi 
Boga, aby umocnił go i uodpornił na próby i ob-
owiązki (…)” (Ellen G. White, Działalność apo-
stołów, Wyd. III., s. 220).      

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Bogu za pewność Jego obietnic.  

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 


