
 

TYDZIEŃ 3: 14.02-20.02.2016 

„A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę,  
ktoś z jego uczniów rzekł do niego:  

Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich” (Łk 11,1). 

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 Ducha Świętego, aby przy-
niosło prawdziwe duchowe ożywienie i po-
trzebne zmiany w życiu osobistym oraz  
w  Bożym Kościele a także, aby Bóg dał nam 
prawdziwą pobożność i głębokie osobiste 
doświadczenie trwania w Chrystusie.   

 Módl się o Twój zbór, o Chrystusową jedność, 
miłość i  zaangażowanie w służbie ewangelii. 

 Módl się o około stuosobową grupę wyznaw-
ców z Ukrainy spotykającą się na nabożeń-
stwach w Warszawie, w związku z planami 
założenia zboru oraz powołania pastora, aby 
wszystko odbywało się godnie i w pokoju, 
jako wyraz realizacji Bożej woli.  

 Módl się o Bożą pomoc i uzdrowienie dla sio-
stry Agnieszki ze Zboru w Białymstoku, która 
uległa poważnemu wypadkowi samochodo-
wemu. Módl się o Boży pokój, łaskę i wszelkie 
wsparcie dla niej i rodziny.   

 Módl się o wykłady prowadzone obecnie  
w Piotrkowie Tryb., Giżycku i Zamościu.  

Refleksja 
„Życie nasze powinno być złączone z życiem 
Jezusa. Powinniśmy stale pobierać pokarm od 
Tego, który jest chlebem życia, zesłanym z 
nieba, i zawsze czerpać ze świętego źródła 
wodę, która płynie w obfitości, obdzielając 
swoimi skarbami. Jeżeli będziemy mieć stale 
przed sobą Pana i ku Niemu wznosić serca 
pełne dziękczynienia i chwały, nasze życie reli-
gijne będzie żywe i mocne. Modlitwy przyjmą 
formę rozmowy z Bogiem, jak z zaufanym przy-
jacielem, osobiście objawiającym nam swoje ta-
jemnice. Zdobędziemy radosną świadomość 
obecności Jezusa. Serca będą w nas gorzały, 
gdy On będzie się zbliżać, aby obcować z nami 
tak, jak kiedyś z Enochem.  (Ellen G. White, Przy-
powieści Chrystusa, wyd. III, s. 80) 

Dziękczynienie 
 Dziękuj Bogu za to, że możemy jednoczyć 

się w modlitwach o rozwój Jego Dzieła  
w Diecezji Wschodniej.  

 Dziękuj Bogu za Jego bliskość i obecność  
w Twoim życiu.  

 Dziękuj Bogu, że poprzez modlitwę możesz 
mieć stały kontakt z Nim, który jest Źródłem 
Życia.  

 

 

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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