
	

TYDZIEŃ 164: 17.03.-23.03.2019 

„Lecz	jak	zostaliśmy	uznani	przez	Boga	za	godnych,		
aby	nam	została	powierzona	ewangelia,		
tak	mówimy,	nie	aby	się	podobać	ludziom,		

lecz	Bogu,	który	bada	nasze	serca”	(1	Tes	2,5)		
	
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 pomagał nam wy-
wierać dobry wpływ na społeczeństwo.  

• Modlimy się o grupę w Mrągowie, aby Pan 
Bóg mając w Swej opiece wierzących bardzo 
pomagał w działaniach misyjnych prowadząc 
do zbawienia wiele osób i rozwijając grupę. 
Prosimy też o kurs „Rzucam palenie”.    

• Prosimy bardzo Pana Boga o to, by wybaczył 
nam wygodnictwo i pomógł iść drogą samo-
zaparcia i prawdziwego poświęcenia.  

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

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

• Modlimy się o Boże działanie podczas najbliż-
szego posiedzenia Rady Diecezji (24.03), aby 
Pan Bóg prowadził w każdej decyzji.  

 Refleksja 
„Kaznodzieja powinien swobodnie obcować  
z ludźmi, dla których pracuje, poznawać ich, 
zżyć się z nimi, bo tylko wtedy będzie mógł do-
stosować swoją naukę do ich potrzeb. Kiedy 
kaznodzieja wygłosi kazanie, jest to dopiero 
początek jego wysiłków i teraz ma do wykona-
nia osobistą pracę. Powinien odwiedzać ludzi 
w ich domach, rozmawiać i modlić się z nimi  
z gorliwością i pokorą. Są rodziny, do których 
nigdy nie dotrą prawdy Słowa Bożego, jeżeli 
szafarze Jego łaski nie przyjdą do nich i nie 
wskażą im wznioślejszej drogi. Ale serca tych, 
którzy wykonują tę pracę, muszą bić zgodnie  
z sercem Chrystusa. (…) Niechaj więc kazno-
dzieje nauczają prawd biblijnych w rodzinach, 
zbliżając się do tych, dla których pracują, a gdy 
tak współpracować będą z Bogiem, zostaną 
przez Niego odziani w duchową moc” (Ellen  
G. White, Działalność apostołów, Wyd. III.,  
s. 220.221).      

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Bogu za każdą możliwość 

służby prowadzenia ludzi do Chrystusa.  
• Uwielbiamy Pana Boga za to, że czyni nas 

przekazicielami Jego dobroci dla świata.   

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 


