
	

TYDZIEŃ 102: 7.01.-13.01.2018 

„Ufaj	mu,	narodzie,	w	każdym	czasie,	
	wylewajcie	przed	nim	serca	wasze:	Bóg	jest	ucieczką	naszą!	

	Jeden	raz	przemówił	Bóg,	a	dwa	razy	to	usłyszałem,	
	że	moc	należy	do	Boga”	(Psalm	62,9.12)		

	
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 to, by nie zmarnować możliwości, 
darów i szans, które codziennie otrzymujesz 
w służbie dla Pana Boga, lecz aby być zawsze 
świadkiem ewangelii zbawienia.   

• Módl się o zbór w Mszczonowie, aby Pan Bóg 
pomagał wierzącym i miał w Swej opiece, 
oraz aby wszyscy angażowali się bardzo chęt-
nie w zborowe działania misyjne.   

• Módl się o Bożą moc podczas spotkań Klu-
bów Zdrowia w Mrągowie i Giżycku (15-16.01) 

• Módl się o to, abyśmy w zborach i grupach 
naszej Diecezji przeżyli bardzo blisko Pana Je-
zusa czas 10 Dni Modlitwy (10-20.01) doznając 
w tym czasie szczególnego wzmocnienia od 
Niego oraz wyposażenia w moc Ducha.  

• Módl się o Boże prowadzenie misji w Kozieni-
cach oraz o miejsce potrzebne do realizowa-
niach zaplanowanych działań. 

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

 Refleksja 
„Tylko ci, którzy stale otrzymują świeży dopływ 
łaski posiadają moc odpowiednią do ich co-
dziennych potrzeb i zdolności zużytkowania tej 
mocy. Zamiast spoglądać na przyszły czas, 
który ma w cudowny sposób obdarzyć wierzą-
cych umiejętnością pozyskiwania dusz, oddają 
się dziś codziennie Bogu, aby uczynić z nich od-
powiednie narzędzia dla Swego użytku. Wyko-
rzystują każdy dzień, wszystkie nadarzające się 
sposobności, by służyć i świadczyć o Mistrzu, 
czy to w skromnym zakresie domu rodzinnego 
czy na polu działalności publicznej. Dla poświę-
conego pracownika cudowną pociechę sta-
nowi świadomość, że nawet sam Chrystus pod-
czas swego ziemskiego życia codziennie prosił 
Ojca o nowy przypływ nieodzownej łaski, a po 
rozmowie z Bogiem szedł, by wzmacniać i bło-
gosławić innych. Spójrz na Syna Bożego, po-
chylonego w modlitwie do Ojca” (Ellen G. 
White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 34.35).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za to, że nie musisz żadnego 

kroku swego życia czynić bez obecności 
oraz pomocy Ducha Świętego.   

• Dziękuj Bogu za możliwość służby dla 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 


