
	

TYDZIEŃ 167: 7.04.-13.04.2019 

„Panie,	Boże	nasz,	Tyś	ich	wysłuchał,		
byłeś	im	Bogiem,	który	przebacza,	lecz	karze	ich	występki.		

Wysławiajcie	Pana,	Boga	naszego	i	oddajcie	pokłon	na	świętej	górze	jego,		
Bo	święty	jest	Pan,	nasz	Bóg!”	(Psalm	99,8.9)		

	
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 osoby, które odeszły od na-
szych zborów, odsunęły się od Chrystusa, 
aby łaska Boża potężnie dotykała ich serce 
zachęcając do powrotu.  

• Modlimy się o zbór w Siedlcach, aby wierzący 
naprawdę wzrastali w Chrystusie i Jego da-
rach oraz aby ich życie było pełną mocy 
służbą prowadzącą innych do zbawienia.  

• 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 
„Paweł pragnął, aby ci, w których życiu widział 
niegdyś moc Bożą, powrócili do swej pierwszej 
miłości dla prawdy ewangelii. Za pomocą argu-
mentów nie do odparcia ukazał im ich przywi-
lej, dzięki któremu stali się wolnymi mężami  
i niewiastami w Chrystusie. To przez odkupia-
jącą łaskę Chrystusa ci, którzy ostali się całko-
wicie, ubrani zostali w szatę Jego sprawiedli-
wości. W tej kwestii Paweł stwierdził, że każda 
dusza, która chce być zbawiona, musi nabyć 
własnych, osobistych doświadczeń w spra-
wach Bożych. Żarliwe słowa modlitwy apo-
stoła nie były bezowocne. Duch Święty wspie-
rał go potęgą Swej mocy i wielu tych, których 
nogi błądziły po obcych ścieżkach, powróciło 
do swej poprzedniej wiary w ewangelię. Odtąd 
stali się ludźmi prawdziwie wolnymi w Chrystu-
sie. W ich życiu objawiły się owoce Ducha – ‘mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźli-
wość’” (Ellen G. White, Działalność apostołów, 
Wyd. III., s. 235).      

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Bogu, za to, że Jego miłość nie-

zmiennie przyciąga nas do Niego.  

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 


