
	

TYDZIEŃ 72: 11.06-17.06.2017 

„A	przeto	i	my	dziękujemy	Bogu	nieustannie,	
	że	przyjęliście	Słowo	Boże,	które	od	nas	słyszeliście,	nie	jako	słowo	ludzie,	

	ale,	jak	jest	prawdziwie,	jako	Słowo	Boże,	
	które	też	w	was	wierzących	skutecznie	działa”	(1	Tes	2,13).				

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 to, by twoje życie oparte było bez 
najmniejszej wątpliwości na Piśmie Świętym.   

• Módl się o zbór w Szarowie, aby Pan Bóg po-
magał wyznawcom wzrastać w miłości oraz 
mocy Ducha a także podejmować wiele do-
brych działań misyjny dla rozwoju Bożego 
dzieła w najbliższych okolicach.    

• Módl się o wpływ Ducha Bożego podczas wy-
kładów „Życie ma sens” w Kutnie (10-11.06).   

• Módl się o błogosławieństwo dla X Misyj-
nego Spływu Kajakowego (3-6.07), aby Pan 
Bóg dał możliwości wzięcia w nim udziału 
wszystkim, którzy pragną, oraz aby przygo-
tował serca ludzi, dla których wykonana zo-
stanie służba misyjna.   

• Módl się o szczególny Boży wpływ na serca 
ludzi w czasie organizowanej w Bielsku Pod-
laski Wystawa Biblii (do 13.06).  

• Módl się o Boże prowadzenie oraz decyzje 
będące wyrazem Bożej woli podczas posie-
dzenia Rady Diecezji Wschodniej (18.06).  

 Refleksja 
„Kilka razy dziennie drogocenne, złote chwile 
powinny być poświęcone na modlitwę i studio-
wanie Pisma, nawet jeśli będzie to tylko nau-
czenie się tekstu na pamięć, aby duchowe życie 
mogło istnieć w duszy.  

Boże bezcenne Słowo jest standardem dla 
młodzieży, która chce być wierna Królowi 
nieba. Niech młodzi studiują Pismo Święte. 
Niech uczą się na pamięć tekstu za tekstem  
i przyswajają wiedzę o tym, co powiedział Pan.  

Budujcie biblijny mur wokół siebie, a zobaczy-
cie, że świat nie będzie mógł go zburzyć. Ucz-
cie się Pisma Świętego na pamięć, a odeprzecie 
szatana słowem: „napisano”, gdy przyjdzie ze 
swoimi pokusami. W ten sposób nasz Pan prze-
ciwstawił się pokusom szatana i odparł je” (El-
len G. White, Wydarzenia czasów końca, wyd. I, 
s. 46).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, za Jego Słowo, za to, że 

daje tobie możliwość poznawania prawdy, 
która jest w Chrystusie.  

• Dziękuj Bogu za moc Jego Słów, którymi 
uzbraja twą duszę przeciwko złu i pokusom.  

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 


