
	

TYDZIEŃ 166: 31.03.-6.04.2019 

„Ci,	którzy	siali	ze	łzami,	niech	zbierają	z	radością!	
Kto	wychodzi	z	płaczem,	niosąc	ziarno	siewne,		
Będzie	wracał	z	radością,	niosąc	snopy	swoje”		

(Psalm	126,5.6)		
	
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 o serca otwarte na obecność Du-
cha Świętego i gotowość do służby.  

• Modlimy się o grupę w Rejowcu Fabrycznym, 
aby Pan Bóg bardzo pomagał w działaniach 
misyjnych prowadzonych przez wierzących  
i błogosławił wielu poznaniem Zbawcy.  

• Prosimy o to, byś mógł przyprowadzić w tym 
roku choć jedną osobę do Chrystusa.  

• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Du-
cha Świętego podczas wykładów biblijnych 
w Warszawie Suwałkach, Starachowicach, 
Zamościu, Łodzi oraz wykładów zdrowot-
nych w Giżycku i Kozienicach, by łaska Boża 
dotykała i przemieniała wiele 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-
szej Konferencji Starszych Zborów Diecezji 
Wschodniej (13-14.04), aby Duch Boży 
wzmocnił każdego w jego ważnej służbie.  

 Refleksja 
„Serce prawdziwego sługi Bożego wypełnia 
stała troska o zbawienie dusz. Jego czas mija  
i siły wyczerpują się, lecz trud i wysiłek nie zna 
tu kresu, gdyż inni muszą usłyszeć prawdy, 
które do jego własnej duszy wniosły zadowole-
nie, pokój i radość. Duch Chrystusa spoczywa 
nad nim, a on czuwa nad duszami, z których bę-
dzie musiał zdać rachunek przed Bogiem.  
Z oczyma utkwionymi w krzyżu Golgoty, wpa-
trzony w zmartwychwstałego Zbawiciela, ufny 
w Jego łaskę, wierzący, że aż do końca pozo-
stanie On jego tarczą, siłą i mocą, pracuje dla 
Boga. Prośbami, zaproszeniami i zapewnie-
niami miłości Bożej dąży do zdobycia dusz dla 
Chrystusa, w niebie zaś będzie zaliczony do 
tych, ‘którzy są powołani i wybrani, oraz 
wierni’” (Ellen G. White, Działalność apostołów, 
Wyd. III., s. 225).      

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Bogu, za to, że Jego serce wy-

pełniony jest gorącym pragnieniem ratowa-
nia ludzi do zbawienia.  

• Dziękujemy Panu Bogu, że uwrażliwia nasze 
serca na potrzeby innych i pomaga w prowa-
dzeniu ich do Chrystusa.  

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 


