
	

TYDZIEŃ 170: 28.04.-4.05.2019 

„Język	mój	również	będzie	opowiadał	przez	cały	dzień	sprawiedliwość	twoją,		
by	się	zawstydzili,	zarumienili	ci,	którzy	szukają	nieszczęścia	mego”	

(Psalm	71,24)	
	

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 to, by każdy wierzący w naszej 
Diecezji chętnie podejmował odpowiedzial-
ność, którą wkłada na niego Bóg i Kościół.  

• Modlimy się o zbór w Bełchatowie, dziękując 
Bogu za Jego opiekę i prowadzenie, prosimy 
od moc Ducha Bożego w służbie wierzących, 
aby prawdziwie byli światłością dla innych.   

• Modlimy się o Bożą pomoc w sprawie dofi-
nansowania z Urzędu projektu termomoder-
nizacji Domu Modlitwy w Białymstoku.  

• Modlimy się o Bożą pomoc podczas wystawy 
Pisma Świętego w Warszawie (18.05) realizo-
wanej w ramach Nocy Muzeów.   

• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Du-
cha Świętego podczas wykładów biblijnych 
w Suwałkach, Zamościu, Łodzi, aby Bóg bar-
dzo błogosławił wszystkich uczestniczących.   

• Modlimy się o działanie Ducha Bożego pod-
czas Zjazdu Diecezji Wschodniej (30.05-1.06), 
aby Pan Bóg był uwielbiony a wierzący 
współdziałali w prawdziwej jedności i wierze. 

 Refleksja 
„Niemal całkowicie oderwany od czynnej 
pracy, Paweł wywierał bodaj szerszy i trwalszy 
wpływ niż wówczas, kiedy mógł swobodnie 
wędrować od zboru do zboru, jak to było w po-
przednich latach. Jako więzień Pana wzbudzał 
silniejsze uczucia u swych braci. Słowa piane w 
więzach dla sprawy Chrystusowej zdobywały 
większą uwagę i szacunek niż te, które wypo-
wiedział, gdy był osobiście z nimi. Dopiero te-
raz, gdy zabrało im Pawła, zrozumieli wierni, 
jak ciężkie było brzemię, które dźwigał dla ich 
dobra. Do tej pory starali się unikać wszelkiej 
odpowiedzialności i obciążeń, tłumacząc się 
brakiem mądrości, taktu i niezmorzonej energii 
Pawła. Teraz, niedoświadczeni, kiedy mieli 
przyjąć nauki, których unikali, docenili jego 
ostrzeżenia, rady i pouczenia, bardziej niż oso-
bistą jego pracę. Gdy poznali jego odwagę  
i wiarę w czasie tego długiego okresu uwięzie-
nia, pobudziło to w nich większą wierność i gor-
liwość dla sprawy Chrystusa” (Ellen G. White, 
Działalność apostołów, Wyd. III., s. 276).      

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Bogu za Jego oddanie dla nas 

oraz za tych, którzy służą z poświęceniem.  

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 


