
	

TYDZIEŃ 101: 31.12.2016-6.01.2017 

„Ale	ja	zawsze	będę	miał	nadzieję	i	będę	pomnażał	wszystką	chwałę	twoją.		
Usta	moje	opowiadać	będą	sprawiedliwość	twoją,	

	po	wszystkie	dni	zbawienie	twoje,	nie	znam	bowiem	jego	miary”	
(Psalm	71,	14.15)		

	
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 wylanie późnego deszczu Ducha 
Świętego, aby było twoim osobistym do-
świadczeniem oraz twego zboru.   

• Módl się o zbór w Łukowie, aby z Bożą po-
mocą wierzący trwali przy Bogu i byli poddani 
Jego działaniu, oraz aby przyprowadzali in-
nych do Jezusa.  

• Módl się o Bożą pomoc w przygotowaniach 
do serii wykładów ewangelizacyjnych „Z nie-
woli do wolności” nt. przykazań Bożych, 
które przeprowadzone zostaną w marcu 
oraz kwietniu przez grupę młodych osób.   

• Módl się o to, aby twój zbór był centrum do-
brego wpływu na lokalną społeczność.  

• Módl się o Boże prowadzenie i Jego pomoc 
w przygotowaniach do wakacyjnej ewangeli-
zacji namiotowej w Zamościu.  

• Módl się o Boże działanie podczas Diecezjal-
nego Zjazdu Młodzieży w Łodzi (12-14.01) aby 
uczestnicy mogli prawdziwie przybliżyć się 
do Jezusa i wzmocnieni iść za Nim.  

 Refleksja 
„Istnieją ludzie, którzy, zamiast mądrze wyko-
rzystać obecnie nadarzające się sposobności, 
czekają bezczynnie na specjalne duchowe po-
krzepienie, mające uzdolnić ich o niesienia 
światła innym. Zaniedbują swe obowiązki  
i przywileje, i pozwalając swemu światłu palić 
się słabo, oczekują czasu, kiedy bez jakiegokol-
wiek wysiłku z własnej strony będą przyjmo-
wali szczególne błogosławieństwa, mające ich 
przekształcić i uzdolnić do służby. Prawdą jest, 
że kiedy dzieło Boże na ziemi będzie zbliżać się 
ku końcowi, najżarliwszym usiłowaniom po-
święconych wiernych towarzyszyć będą znaki 
szczególnej życzliwości Bożej. (…) Jeżeli jed-
nak członkowie Kościoła Bożego nie mają dziś 
żywej łączności ze zdrojem wszelkiego wzro-
stu duchowego, nie będą gotowi na czas żniw. 
Jeżeli nie zachowają lamp swoich czystych i pa-
lących się, nie doznają łaski w czasie szczegól-
nej potrzeby” (Ellen G. White, Działalność apo-
stołów, wyd. III, s. 34).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za to, że Jego Duch każdego 

dnia motywuje twoje serce do poświęcenia 
oraz różnych działań na rzecz dobra innych.   

 

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 


