
	

TYDZIEŃ 56: 19.02-25.02.2017 

„Wysłuchaj,	Panie,	modlitwy	mojej,	
I	nastaw	uszu	na	wołanie	moje!		

Nie	milcz	na	łzy	moje!	
Gdyż	jestem	tylko	przychodniem	u	ciebie”	(Ps	39,	13).				

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 zbór w Kutnie aby dzięki Bożej ła-
sce mógł doświadczać pomocy we wszyst-
kim i cieszyć się rozwojem współuczestni-
cząc w nawróceniu wielu osób do Zbawcy.  

• Módl się o  gorliwie o Boże błogosławień-
stwo dla ludzi podczas wykładów biblijnych 
„Życie ma sens” w Łodzi Górnej (luty). 

• Módl się o Boże działanie i moc podczas co-
tygodniowych spotkań „Seminarium z Księgi 
Daniela i Apokalipsy”.  

• Módl się o szczególne działanie Ducha Bo-
żego na serca uczestników wykładów „Życie 
ma sens” w Suwałkach i Zamościu.  

• Módl się o całkowite zaangażowanie wy-
znawców w naszej Diecezji w życie oraz róż-
norodną służbę dla Jezusa Chrystusa.   

• Módl się, aby Pan Bóg zbudował Swój Zbór  
w każdym powiecie Diecezji Wschodniej.  

• Módl się o wielką Bożą pomoc we wszelkich 
przygotowaniach do wakacyjnej (28.07-6.08) 
ewangelizacji namiotowej w Suwałkach.  
 

 Refleksja 
„’Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli 
obfity owoc wydacie’ – rzecze Jezus. Bóg  pra-
gnie okazać przez was swoją świętość, dobroć 
i współczucie, swój własny charakter, ale Zba-
wiciel nie nakazuje swym uczniom pracy dla 
przynoszenia owoców. Mówi im, aby zamiesz-
kali w Nim: ‘Jeśli we mnie trwać będziecie  
i słowa moje w was trwać będą, proście o co-
kolwiek byście chcieli, stanie się wam’ (Jan 
15,7). Chrystus mieszka w swych wyznawcach 
za pośrednictwem Słowa. (…) Słowo Chry-
stusa jest duchem i życiem, a przyjmujący je 
otrzymuje życie Krzewu Winnego. Żyjemy 
„każdym słowem, które pochodzi z ust Bo-
żych” (Mat. 4,4). Życie Chrystusa w nas zrodzi 
owoce takie same, jakie On przynosił. Żyjąc  
w Chrystusie, trzymając się Go, opierając się na 
nim i czerpiąc z Niego pokarm, wydamy owoc 
na podobieństwo owoców Jego życia”. (Ellen 
G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 488).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za owoc Ducha Świę-

tego, który możesz przyjmować do swego 
serca i objawić w codziennym życiu.  

• Dziękuj Chrystusowi, że jest twoim życiem.   

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 


