
 

TYDZIEŃ 172: 12.05.-18.05.2019 

„Czy nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich 
 nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy 

 na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się;  
jesteście więcej warci niż wiele wróbli” (Mt 20,29-31)  

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu  

o 7 rano i wieczorem, albo o każdej 
innej porze o 7 osób, które pragniesz 
przyprowadzić do Jezusa Chrystusa 
oraz o rozwój Dzieła Bożego w Diecezji 
Wschodniej.  

• Modlimy się o odwagę do świadczenia 
o Bogu pomimo przeszkód.  

• Modlimy się o zbór w Bielsku 
Podlaskim, aby wśród wierzących 
panowała miłość i jedność, aby prawda 
Boża była wywyższona i ugruntowana 
w zborze, a służba pełna mocy z nieba.  

• Modlimy się, aby „Sobota dla misji” 
(18.05) w zborach i grupach naszej 
Diecezji była dobrym czasem 
rozpowszechniania literatury 
przekazującej prawdę o zbawieniu.  

• Modlimy się o działanie Ducha Bożego 
podczas wystawy Pisma Świętego 
(18.05) oraz Kursu antynikotynowego 
(20-24.05) w Warszawie.  

• Prosimy o Boży wpływ podczas Zjazdu 
Diecezji Wschodniej (30.05.-1.06).  

• Prosimy o szczególną Bożą pomoc  
w przygotowaniach oraz podczas 
programu Ewangelizacji namiotowej w 
Zamościu (26.07.-4.08).  

Refleksja 
„Ten, którego serce wypełnia wola 
służenia Bogu, znajdzie sposobność 
opowiadania o Nim. Trudności i 
przeszkody okażą się bezsilne dla tego, 
kto szuka Królestwa Bożego i Jego 
sprawiedliwości. W sile zdobytej przez 
modlitwę i badanie Słowa szukać będzie 
prawości i porzuci swe nałogi. Patrząc na 
Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, 
który znosił sprzeciw grzeszników, 
wierzący chętnie zniesie szyderstwo  
i wzgardę. Ten, którego Słowa są prawdą, 
obiecał łaskę i pomoc w każdych 
okolicznościach. Jego wieczne ramiona 
obejmują duszę, która zwraca się do Niego 
o pomoc. Pod Jego opieką możemy 
bezpiecznie odpocząć, mówiąc: ‘Ilekroć 
lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję’ 
(Psalm 56,4). Wobec wszystkich, którzy 
Mu ufają, Bóg spełnia swoje obietnice” 
(Ellen G. White, Działalność apostołów, 
wyd. III, s. 283).   

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Panu Bogu za to, że Jego 

pomoc jest pewna, i że zawsze 
możemy liczyć na Jego łaskę i wsparcie 
w trudnościach życia.  

• Dziękujemy Jezusowi, że pomimo 
przeszkód świadczył o miłości Ojca.  

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 
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