
	

TYDZIEŃ 62: 2.04-8.04.2017 

„Ale	wy,	umiłowani,	budujcie	siebie	samych		
w	oparciu	o	najświętszą	wiarę	waszą,		

módlcie	się	w	Duchu	Świętym”	(Judy	1,20).				

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 swoje osobiste zaangażowanie się 
w pomaganie potrzebującym.  

• Módl się o zbór w Mszczonowie, aby z Bożym 
błogosławieństwem rozwijał się w miłości, 
jedności oraz służbie pełnej mocy Ducha 
Świętego, prowadząc wielu do Chrystusa.   

• Módl się o wpływ Ducha Świętego na serca 
uczestników podczas wykładów „Dekalog ja-
kiego nie znasz” w Łodzi oraz wykładów bi-
blijnych w Biłgoraju, Zamościu, Lublinie, Pod-
dębicach oraz Suwałkach.  

• Módl się, aby Pan Bóg powoływał młode 
osoby, które ochotnie podjęłyby przygoto-
wanie się do służby pastorskiej.  

• Módl się o Bożą pomoc i Jego konkretne pro-
wadzenie w działaniach podjętych w związku 
z nowym Domem Modlitwy w Puławach.  

• Módl się o Bożą w działaniach przygotowują-
cych ewangelizację namiotową w Suwał-
kach, aby Pan Bóg prowadził wszystko w naj-
lepszy sposób i dla Jego chwały.  
 

 Refleksja 
„Działający zbór jest rozwijającym się zborem. 
Pomaganie innym jest dla każdego wyznawcy 
źródłem wzmocnienia i bodźcem do rozwoju. 
(…) Słowami i przykładem stale należy uświa-
damiać ludziom młodym w wierze, że pomaga-
jąc innym, pomagamy także samym sobie. 
Dzięki temu będą oni zdobywali głębsze chrze-
ścijańskie doświadczenie. Niechaj ci, którzy są 
zniechęceni uważając, że droga do życia wiecz-
nego jest trudna i niebezpieczna, pójdą do 
pracy na rzecz bliźnich. Wysiłki podejmowane 
w tej pracy, połączone z prośbą o boskie świa-
tło, sprawią, że ich serca ogarnie zbawienny 
wpływ łaski Bożej, a ich uczucia rozpromienieją 
boskim zapałem. Ich chrześcijańskie życie sta-
nie się bardziej rzeczywiste, gorliwsze i pełne 
modlitwy. (…) Ci, którzy przystali do Pana i po-
łączyli się z Nim przymierzem służby, są zobo-
wiązani do współpracy  z Nim w dziele ratowa-
nia bliźnich”. (Ellen G. White, Słudzy ewangelii, 
wyd. I, s. 135).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za wspaniały dar służby 

pomagania ludziom w poznaniu zbawienia.  
• Dziękuj Bogu za dary Ducha w twym życiu.  

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 


