
	

TYDZIEŃ 34: 18.09-24.09.2016 

„Wszystko,	co	mi	daje	Ojciec,	przyjdzie	do	mnie,		
a	tego,	który	do	mnie	przychodzi,		
nie	wyrzucę	precz”	(J	6,37).		

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 obiecane wylanie Ducha Świętego 
w zborach i grupach naszej naszej Diecezji  
oraz o to, aby serca nasze były gotowe na 
przyjęcie Jego prawości i mocy.  

• Módl się o Zbór w Zduńskiej Woli, aby Pan 
Bóg bardzo pomagał w rozwoju duchowym  
i liczebnym, oraz aby wierzący zawsze pole-
gali na Bogu kierując się Jego wolą i prowa-
dzeniem w każdej sprawie.    

• Módl się o szczere zaangażowanie każdego 
wyznawcy w naszej Diecezji do oddanej 
służby, tak aby każdy z poświęceniem i rado-
ścią wykonywał powierzone przez Boga i Ko-
ściół dzieło.    

• Módl się o Bożą pomoc i obfite błogosła-
wieństwo podczas publicznego programu 
antystresowego realizowanego w grupie 
ukraińskiej w Warszawie.  

• Módl się o to, byś w najbliższym czasie mógł 
przyprowadzić jedną osobę do Chrystusa  
i mieć udział w trudach i radościach służy.  

Refleksja 
„Nasz Zbawiciel jest chlebem żywota, a jeżeli 
podziwiamy Jego miłość i napawamy się nią, 
wtedy spożywamy ten chleb, który przyszedł  
z nieba. Chrystusa przyjmujemy przez Jego 
Słowa, Duch Święty zaś uprzystępnia nam zro-
zumienie Słowa Bożego i wpaja Jego prawdy 
do serca. Trzeba się co dzień modlić, by Bóg 
przy czytaniu Pisma Świętego raczył nam dać 
Swego Ducha, aby nam objawił prawdy pokrze-
piające duszę dla sprostania wymaganiom 
dnia. To dla naszego dobra Bóg uczy nas, aby-
śmy każdego dnia prosili Go w modlitwach  
o zaspokojenie naszych potrzeb, tak ciele-
snych, jak i duchowych. Pragnie bowiem, by-
śmy poznali naszą zależność od Jego ustawicz-
nej opieki i dlatego stara się przyprowadzić nas 
do obcowania z sobą. Przez społeczność  
z Chrystusem w modlitwie i przez badanie wiel-
kich i drogich sercu prawd zawartych w Jego 
Słowie, będziemy nakarmieni i pokrzepieni ze 
źródeł żywota.” Ellen G. White, Nauki z góry 
błogosławienia , wyd. III, s. 106).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że On troszczy się o twe 

prawdziwe potrzeby i chętnie pomaga.  

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 


