
	

	

TYDZIEŃ 165: 24.03-30.03.2019 

„I	nie	ma	w	nikim	innym	zbawienia;		
albowiem	nie	ma	żadnego	innego	imienia	pod	niebem	danego	ludziom,		

przez	które	moglibyśmy	być	zbawieni”	(Dz	4,12)	
	

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, abyś mógł jak najlepiej naślado-
wać Chrystusa w codziennym życiu i służbie.  

• Módl się o braci i siostry z grupy w Ostrowi 
Mazowieckiej, by nieustannie rozwijali się w 
swej przyjaźni z Bogiem i wywierali dobry 
wpływ na społeczeństwo przekazując 
prawdę prowadzącą innych do zbawienia.    

• Módl się o ducha prawdziwej wdzięczności  
i uwielbienia dla Boga w naszych rodzinach, 
zborach oraz podczas nabożeństw.  

• Módl się 0 Boży wpływ i zachętę na uczestni-
ków wykładów „Rzecz o zbawieniu w Chry-
stusie” w Warszawie.   

• Módl się o gorąco o działanie Boże podczas 
wykładów biblijnych w Suwałkach, Staracho-
wicach i Zamościu.  

• Módl się o to, byś w tym roku mógł przypro-
wadzić ludzi do zbawienia w Chrystusie.  

• Módl się o Bożą atmosferę podczas konfe-
rencji starszy zborów Diecezji Wschodniej 
(13-14.04), aby każdy doznał zachęty.  

Refleksja 
„Zbawiciel szedł od domu do domu, uzdrawia-
jąc chorych, pocieszając strapionych, pokrze-
piając znękanych, przynosząc pokój niepocie-
szonym. Brał w ramiona małe dzieci i błogosła-
wił je, wypowiadając słowa nadziei i pociechy 
strapionym matkom. Z niezawodną tkliwością  
i łagodnością wychodził naprzeciw każdemu 
ludzkiemu bólowi i każdej ludzkiej udręce. Pra-
cował nie dla siebie, lecz dla innych. Był sługą 
wszystkich. Niesienie pomocy i siły wszystkim, 
z którymi miał kontakt, było Jego pokarmem. 
(…) Słudzy Boży mają uczyć się Chrystusowych 
metod pracy, aby potrafili wybrać ze skarbca 
Jego Słowa to, co najbardziej odpowiada du-
chowym potrzebom ludzi, dla których pracują. 
Tylko wtedy spełnią pokładane w nich nadziei” 
(Ellen G. White, Działalność apostołów, wyd. III, 
s. 221).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu za niezwykły przykład służby  

i oddania Pana Jezusa, który codziennie jest 
największą zachętą w życiu, aby nie podda-
wać się, lecz z wiarą podążać dalej.  

• Dziękuj Bogu za przywilej szczerej modlitwy, 
prawdziwej rozmowy w przyjaźni. 

Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz na adres 
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Doświadczenia i dziękczynienia  
• Dziękuj Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjedno-

czeni w modlitwie”. Bardzo dziękujemy za pewność Jego obietnic oraz za odpowiedzi na 
prośby, błagania i dziękczynienia, które były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych 
zborów. Dziękujmy za naszą potrzebę wspólnych modlitw i działania dla Boga.    

• Dziękujemy Panu Bogu za każdą dobrą inicjatywę w zborach i grupach naszej Diecezji. Dzięku-
jemy za poświęcenie wielu osób w służbie, za ofiarność i zaangażowanie. Oby jak najwięcej osób 
zaangażowanych było w Boże dzieło. Naprawdę każdy wierzący może czynić coś dla Jezusa.  

• Dziękuj Dobremu Bogu nowe osoby w zborach, które przyjęły Pana Jezusa do swoich serc.  
• Dziękuj Bogu za osoby, które biorą udział w wykładach biblijnych w Warszawie, Suwałkach, Za-

mościu, Łodzi, Starachowicach czy Kozienicach, aby Pan Jezus stał się ich prawdziwym Panem, 
Zbawcą oraz Przyjacielem na wieki.  

• Dziękuj Panu Bogu za osoby, które brały udział w wykładach w Lidzbarku Warmińskim, Ostród-
zie i Olsztynie, aby Bóg dalej prowadził ich do zbawienia.  

• Dziękuj Panu Bogu za błogosławieństwo podczas różnych koncertów charytatywnych, które od-
były się ostatnio w naszej Diecezji, aby Bóg dalej poruszał serca uczestników.  

• Dziękuj Panu Bogu za wpływ Ducha Bożego na serca wielu osób, które wzięły udział w wystawie 
Pisma Świętego w Starachowicach, doświadczając mocy Bożych Słów. 

• Dziękuj Panu Jezusowi za zbory zaangażowane w „Sobotę dla misji” pracujące także w ten spo-
sób dla swego Mistrza i wykorzystujące sobotni czas na niesienie Słowa Bożego innym. Módl się 
jednocześnie, aby więcej zborów poważnie przyjęło taką służbę dla Pana Jezusa.  

• Dziękuj Panu Bogu za wysłuchane modlitwy i za wielką pomoc i działanie w powrocie do zdrowia 
Kamelii. Niechaj dobroć i łaska Boża dalej będą z nią i jej rodziną.   

• Dziękuj Panu Bogu za osoby, które w naszych zborach przygotowują się do chrztu, aby miały 
otwarte serca na Bożą prawdę i Jego prowadzenia.  

• Dziękuj Panu Bogu za cenną obietnicę Ducha Świętego i proś Boga, abyś był w pełni uczestni-
kiem tego daru, który zmienia serce i daje moc do zwiastowania ewangelii.  

• Dziękuj Panu Bogu za rozwój misji na nowych terenach, szczególnie w Giżycku, Kozienicach, Bił-
goraju, Skarżysku-Kamiennej czy Lipsku.  
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DOŚWIADCZENIA 
I DZIĘKCZYNIENIA 

„…A	dotąd	pomagał	nam	Pan”	(1	Sm	7,12).		


