
	

TYDZIEŃ 73: 18.06-24.06.2017 

„A	gdy	was	wydadzą,	nie	troszczcie	się,	jak	i	co	macie	mówić;	
	albowiem	będzie	wam	dane	w	tej	godzinie,	co	macie	mówić.		

Bo	nie	wy	jesteście	tymi,	którzy	mówią,		
lecz	Duch	Ojca	waszego,	który	mówi	w	was.”	(Mt	10,19.20).				

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 to, by codziennie prowadzić życie 
pełne poddania Duchowi Świętemu, w praw-
dziwej pobożności, skromności oraz wierze.  

• Módl się o zbór w Szczytnie, aby Pan Bóg bło-
gosławił wzrastaniem w miłości oraz mocy 
Ducha Świętego, a także pomagał zwiasto-
wać prawdę o zbawieniu w Chrystusie tak, by 
wielu mogło Go poznać i pokochać.   

• Módl się o Bożą pomoc i zaangażowanie lu-
dzi podczas Ewangelizacji namiotowej w Su-
wałkach (28.07-6.08).  Módl się, aby Bóg po-
wołał jeszcze osoby, które podejmą odpo-
wiedzialności potrzebne do zrealizowania 
przygotowanych działań.   

• Módl się o Boże błogosławieństwo i prowa-
dzeni dla uczestników X Misyjnego Spływu 
Kajakowego (3-6.07).     

• Módl się o zapał do różnorodnej służby dla 
Jezusa i rozwój twoich duchowych darów.   

• Módl się o Boże prowadzenie podczas posie-
dzenia Rady Diecezji Wschodniej (18.06).  

 Refleksja 
„Słudzy Chrystusa nie powinni przygotowywać 
sobie przemówień, jakie wygłoszą, gdy przyj-
dzie im stanąć, z powodu wyznawanej wiary, 
przed sądem. Ich przygotowanie się polega na 
codziennym gromadzeniu w sercu cennych 
prawd Słowa Bożego, karmieniu się nauka 
Chrystusa i wzmacnianiu wiary przez modlitwę. 
Gdy staną przed sądem, Duch Święty przypo-
mni im prawdy, które dotrą do serc słuchaczy. 
Bóg w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy to bę-
dzie potrzebne, przywiedzie na pamięć wiado-
mości zdobyte w trakcie pilnego badania Pisma 
Świętego. 

Studiujcie Słowo Boże. Uczcie się jego cennych 
obietnic, abyście mieli Słowo Boże, nawet 
wtedy, gdy zostaniecie pozbawieni własnych 
Biblii.”. (Ellen G. White, Wydarzenia czasów 
końca, wyd. I, s. 48.46).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu obecność i działanie Du-

cha Świętego w twoim życiu, za to, że jest 
twym Nauczycielem oraz Pocieszycielem.   

• Dziękuj Bogu za to, że codziennie daje ci 
czas, abyś wzmacniał swój umysł i serce 
Jego Słowami i był gotów na Jego powrót.   

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 


