
	

TYDZIEŃ 71: 4.06-10.06.2017 

„Z	Chrystusem	jestem	ukrzyżowany;	
	żyję	więc	już	nie	ja,	ale	żyje	we	mnie	Chrystus;	

a	obecne	życie	moje	w	ciele	jest	życiem	w	wierze	w	Syna	Bożego,	
który	mnie	umiłował	i	wydał	samego	siebie	za	mnie”	(Ga	2,20).				

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 życie pełne niebiańskiej mocy do 
samozaparcia i naśladowania Pana Jezusa.  

• Módl się o zbór w Suwałkach, aby Pan Bóg 
pomagał wyznawcom wzrastać codziennie 
w Chrystusie i rozwijał zbór liczebnie, a także, 
by podczas działań w ramach ewangelizacji 
namiotowej wiele osób mogło poznać i praw-
dziwie doświadczyć miłości Chrystusa.  

• Módl się o wspaniałe doświadczenia i wpływ 
Ducha Bożego na serca biorących udział  
w wykładach „Życie ma sens” w Kutnie (3 i 4 
oraz 10 i 11 czerwca).   

• Módl się o Boże działanie podczas programu 
„Rzucam palenie” w Ciechanowie (5-9.06).  

• Módl się o Boże kierownictwo w odnalezie-
niu osób pragnących poznać Chrystusa  
w Skarżysku-Kamiennej podczas działań die-
cezjalnego zespołu misyjnego (5-8.06).  

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla wy-
kładów biblijnych w Biłgoraju, Łodzi i Poddę-
bicach, aby serca ludzi otwarte były dla Bogu.    

 Refleksja 
„Jedynym środkiem obrony jest obecność 
Chrystusa w naszych sercach przez wiarę  
w Jego sprawiedliwość. Dopóki nie zostaniemy 
w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdo-
łamy oprzeć się rujnującemu nas egoizmowi, 
samopobłażaniu i skłonności do grzechu. Wy-
zbywając się złych nawyków możemy chwi-
lowo odgrodzić się od szatana, ale bez stałego 
podporządkowania się Bogu, będziemy zaw-
sze zwyciężani. Bez osobistego kontaktu  
z Chrystusem i bez stałej łączności z Nim bę-
dziemy zdani na łaskę wroga i staniemy się  
w końcu jego ofiarami.  

Chrystus, i to ukrzyżowany, powinien być 
przedmiotem rozmyślania, rozmów i najrado-
śniejszych uczuć”. (Ellen G. White, Wydarzenia 
czasów końca, wyd. I, s. 45).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że nie jesteś zdany na 

podążanie za pragnieniami grzesznej na-
tury, lecz dzięki Jego mocy możesz prowa-
dzić życie objawiające stałą obecność Ducha 
Świętego w swym życiu.  

• Dziękuj Chrystusowi za siłę i motywację, 
które znajdujesz u stóp Jego krzyża.  

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 


