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„Lecz	za	przykładem	świętego,	który	was	powołał,	
	sami	też	bądźcie	świętymi	we	wszelkim	postępowaniu	waszym,		

ponieważ	napisano:	Świętymi	bądźcie,	bo	Ja	jestem	święty”	(1	P	1,15-16).		

	
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, byś codziennie mógł naślado-
wać Jezusa w życiu, poświęceniu i służbie.  

• Módl się o zbór w Płocku, aby wierzący 
wspierając się wzajemnie i budując się w jed-
ności oraz angażując się w różnorodną 
służbę misyjną mogli wiele osób przyprowa-
dzić do zbawienia. Módl się też w sprawie 
własnego lokalu dla zboru na działania ewan-
gelizacyjne, nabożeństwa i inne spotkania.  

• Módl się o ożywienie i reformację w naszym 
życiu, w naszych rodzinach, zborach, aby po-
przez nasze serca Boża łaska płynęła do in-
nych ludzi zmieniając życie wielu.  

• Módl się o Bożą pomoc w głoszeniu ewange-
lii oraz nawrócenia osób w Ostrołęce.  

• Módl się o wierzących z okolic Ostrowi Mazo-
wieckiej i Zambrowa, aby Bóg błogosławił 
jednością i dalszym rozwojem dalej budując  
i pomagając tej wspólnocie.  

• Módl się o szczególny wpływ Ducha Bożego 
w służbie dla mieszkańców Wyszkowa.   

 Refleksja 
„Jeśli ludzie w jakiejkolwiek dziedzinie potrze-
bują korzystać z okazji, by nabierać mądrości  
i efektywności, to z pewnością ci, którzy posłu-
gują się swoimi umiejętnościami w pracy budo-
wania królestwa Bożego w świecie. W świetle 
faktu, że żyjemy blisko końca historii świata, 
potrzebujemy większej staranności w pracy, 
większej czujności w oczekiwaniu, czuwaniu, 
modlitwie i pracy. Wszystkie religijne nabożeń-
stwa i działania biznesowe mają nosić pieczęć 
nieba. ‘Świętość dla Pana’ to hasło pracowni-
ków w każdej dziedzinie dzieła. Każdy pracow-
nik powinien starać się osiągnąć doskonałość, 
aby stać się idealnym chrześcijaninem, pełnym 
w Chrystusie Jezusie” (Ellen G. White, Review 
and Herald, 5 X 1905).  

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu to, że wszystko co czyni 

dla Swoich stworzeń, czyni z pełnym zaan-
gażowaniem i w doskonałości.  

• Dziękuj Stwórcy i Zbawcy za to, że nieustan-
nie motywuje się i dodaje siły z nieba do jak 
najwierniejszego naśladowania Go w każ-
dym dniu swego życia.  

• Dziękuj Bogu za niezmienność Jego miłości. 

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 


