
	

TYDZIEŃ 57: 26.02-4.03.2017 

„Wiele	razy	ich	wybawiał,	lecz	oni	buntowali	się	w	zamysłach	swoich	
I	upadali	przez	winy	swoje.		

Lecz	wejrzał	na	ich	niedolę	i	wysłuchał	ich	wołania”	
(Ps	106,	43.44).				

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 Lidzbarku Warmińskim, 
aby stale wzrastał w Chrystusie oraz gorliwie 
służąc w Jego mocy rozwijał się współuczest-
nicząc w nawróceniu wielu osób do Zbawcy.  

• Módl się o młodzież i dzieci, aby z oddaniem 
miłowały Boga unikając zła tego świata.  

• Módl się o działanie Ducha Świętego na serca 
uczestników podczas wykładów biblijnych  
w Biłgoraju.  

• Módl się o szczególne działanie Boże pod-
czas wykładów „Życie ma sens” w Suwał-
kach i Zamościu.  

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

• Módl się, aby każdy zbór w Diecezji zaanga-
żowany był w pracę ewangelizacyjną według 
Bożych planów i z Jego błogosławieństwem. 

• Módl się o Boże prowadzenie podczas posie-
dzenia Rady Diecezji (12 marca), aby w każdej 
decyzji uwielbiony został Pan Jezus.  
 

 Refleksja 
„Proroczym wzrokiem Chrystus ogarniał wy-
padki, jakie rozegrają się podczas Jego ostat-
niego wielkiego boju. Wiedział, że gdy zawoła: 
‘Wykonało się’ całe niebo będzie triumfować,  
a w Jego uszach już rozbrzmiewała odległa mu-
zyka i zwycięskie okrzyki niebios. Wiedział, że 
wówczas zabrzmi pogrzebowy dzwon dla im-
perium szatana, a imię Chrystusa będzie rozsła-
wione po krańce wszechświata. Chrystus cie-
szył się, że jest w stanie uczynić dla swych wy-
znawców więcej, niż mogli prosić czy się spo-
dziewać. Mówił z przekonaniem wiedzą, że wy-
roki boskie zapadły, zanim powstał ten świat. 
Wiedział, że prawda uzbrojona we wszechmoc 
Ducha  Świętego zwycięży w walce ze złem i że 
splamiony krwią  sztandar będzie triumfalnie 
powiewać nad Jego naśladowcami. Wiedział, 
że życie wiernych uczniów będzie podobne 
Jego życiu i stanie się pasmem nieprzerwanych 
zwycięstw, niewidocznych tu, ale uznanych  
w wieczności”. (Ellen G. White, Życie Jezusa, 
wyd. XIV, s. 490).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Chrystusowi za Jego zwycięstwo 

nad złem i za królowanie w twoim sercu.    

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 


