
	

TYDZIEŃ 50: 8.01-14.01.2017 

„Ja	prosić	będę	Ojca	i	da	wam	innego	Pocieszyciela,		
aby	był	z	wami	na	wieki	–	Ducha	Prawdy,	

którego	świat	przyjąć	nie	może,	bo	go	nie	widzi	i	nie	zna;	
wy	go	znacie,	bo	przebywa	wśród	was	i	w	was	będzie”	(J	14,16.17).				

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 zbory i grupy naszej Diecezji, aby 
wraz z pastorami i ewangelistami przygoto-
wały najlepsze, inspirowane przez Boga  
i zgodne z Jego wolą plany działań duszpa-
sterskich, ewangelizacyjnych czy szkolenio-
wych, które w tym roku będą mogły być zre-
alizowane w mocy Ducha Świętego, aby Bóg 
umacniał wierzących i każdego dnia przym-
nażał tych, którzy mają być zbawieni.  

• Módl się zbór w Bełchatowie, aby w poświę-
ceniu, wspierany co dzień Bożą pomocą rea-
lizował Jego misję dla dobra społeczeństwa.   

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla misji 
prowadzonej na nowych terenach w Diecezji 
Wschodniej, aby moc Ducha Świętego towa-
rzyszyła każdemu działaniu.   

• Módl się o obfite Boże działanie podczas roz-
poczynających się wkrótce w wykładów 
„Wielki bój” w Starachowicach oraz „Życie 
ma sens” w Łodzi Górnej, aby wielu ludzi od-
dało swe serca Panu Bogu.  
 

Refleksja 
„Chrystus przyrzekł swemu Kościołowi zesła-
nie Ducha Świętego i to przyrzeczenie w rów-
nej mierze dotyczy tak nas, jak i pierwszych 
Jego uczniów. Spełnienie tego przyrzeczenia, 
podobnie jak i innych, było obłożone pewnymi 
warunkami. Widzimy stale ludzi wierzących  
i powołujących się na obietnicę daną przez 
Pana; rozprawiają oni o Chrystusie oraz o Du-
chu Świętym i nie otrzymują niczego w zamian. 
Dzieje się tak dlatego, że ludzie ci nie potrafią 
podporządkować swoich dusz przewodnictwu 
i opiece niebios. Nie leży w naszej mocy posłu-
giwanie się Duchem Świętym, bo to On jest po-
wołany, aby z nas czynić swoje narzędzia. 
Przez Ducha Świętego Bóg włącza ludzi do 
swej pracy, ‘albowiem Bóg to według upodo-
bania sprawia w nas i chcenie, i wykonanie’ (Flp 
2,13). (…) Duch Święty zsyłany bywa tylko na 
tych, którzy w pokorze wypatrują Boga, w na-
dziei na pozyskanie Jego wskazań i łaski”. (El-
len G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s.484).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za codzienną możliwość 

przyjmowania daru Ducha Świętego.   
• Dziękuj Duchowi Bożemu za moc do służby.   

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 


