
	

TYDZIEŃ 59: 12.03-18.03.2017 

„O,	wy,	co	szukacie	Boga,	niech	ożyje	serce	wasze!	
Bo	Pan	wysłuchuje	biednych		
I	nie	gardzi	więźniami	swymi”	

(Ps	69,	33.34).				

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 jedność, o którą modlił się Pan Je-
zus (Jan 17), w zborach i grupach naszej Die-
cezji, abyśmy zespoleni z Chrystusem w pełni 
świadczyli o mocy Jego poświęcenia.    

• Módl się o zbór w Łodzi Górnej, aby Bóg po-
magał wierzącym żyć  każdego dnia w praw-
dziwym naśladowaniu Chrystusa oraz służyć 
z mocą bliźnim w poznaniu zbawienia.   

• Módl się o wpływ Ducha Świętego na serca 
uczestników podczas wykładów biblijnych  
w Biłgoraju, Zamościu oraz Suwałkach, aby 
wiele osób zostało przyprowadzonych do 
Baranka Bożego.  

• Módl się o rodziny w naszej Diecezji, aby nie 
ulegały wpływowi zeświecczenia, lecz co 
dzień opierając się na Bożej mocy wzrastały 
w miłości, jedności i poznaniu Chrystusa.  

• Módl się o Bożą pomoc w realizacji działań 
misyjnych w Węgrowie, aby Pan Bóg budo-
wał w tym mieście Swój Kościół nawracając 
do Siebie wielu szczerych ludzi.  
 

 Refleksja 
„Nie możemy pozwolić na to, by ogarnęła nas 
złość, jeżeli wyrządzono nam rzeczywistą lub 
domniemaną krzywdę. Własne ‘ja’ jest wro-
giem, którego najbardziej należy się obawiać. 
Żaden występek nie działa bardziej zgubnie na 
charakter niż ludzka namiętność, nie będąca 
pod kontrolą Ducha Świętego. Dlatego żadne 
zwycięstwo nie jest tak wartościowe, jak zwy-
cięstwo nad samym sobą. Nie powinniśmy po-
zwolić naszym uczuciom dać się łatwo zranić. 
Nie żyjemy przecież po to, aby bronić naszych 
uczuć lub opinii, ale żeby ratować dusze. Jeżeli 
będziemy zainteresowani zbawieniem dusz, 
wówczas przestaniemy zwracać uwagę na nie-
znaczne różnice zdań, które tak często wystę-
pują w naszym obcowaniu z innymi. Cokolwiek 
inni mogą o nas myśleć lub nam uczynić, nie 
musi to naruszać naszej jedności z Chrystusem 
i łączności z Duchem Świętym”. (Ellen G. 
White, Słudzy ewangelii, wyd. I, s. 313).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że On poprzez Swój po-

kój i miłość chroni twoje myśli i uczucia, aby 
nie powstało w nich nic niewłaściwego, na-
wet w najtrudniejszych sytuacjach.  
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