
	

TYDZIEŃ 80: 6.08-12.08.2017 

„Dlatego	zginam	kolana	moje	przez	Ojcem,	od	którego	wszelkie	ojcostwo	
	na	niebie	i	na	ziemi	bierze	swoje	imię,	

	by	sprawił	według	bogactwa	chwały	swojej,	żebyście	byli	przez	Ducha	jego	mocą	
utwierdzeni	w	wewnętrznym	człowieku”	(Ef	3,14-16)	

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, byś mógł doświadczyć radości 
z prowadzenia bliźnich do Pana Jezusa.  

• Módl się o zbór w Zduńskiej Woli, aby wie-
rzący swoją codzienną postawą oraz działa-
niami uwielbiali Boga, a wykonywana z odda-
niem służba niechaj pomoże wielu stać się 
uczniami Chrystusa.   

• Módl się o ludzi, którzy biorą udział w Ewan-
gelizacji namiotowej w Suwałkach, aby Pan 
Bóg działał na ich serca, zmieniał ich życie 
oraz prowadził ich dalej do pełnego poznania 
Go i stania się Jego naśladowcami.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas 
kolonii dla młodzieży w Wilkasach (6-20.08), 
aby Duch Boży przybliżał każdego z uczestni-
ków do Jezusa.  

• Módl się o to, by twój zbór był miejscem, 
gdzie ludzie naprawdę doświadczają Bożego 
działania oraz widzą u wierzących Jego mi-
łość, dobroć i praktyczną pobożność.   

 

 Refleksja 
„Bóg mieszka w każdym domu i słyszy każde 
wymówione słowo. Przysłuchuje się każdej 
modlitwie, zna kłopoty i rozczarowania każdej 
duszy, zważa na zachowanie się wobec ojca, 
matki, brata, siostry, przyjaciela i sąsiada. 
Troszczy się o nasze potrzeby, a Jego łaska pły-
nie ustawicznie, aby je zaspokoić. Nazywając 
Boga naszym Ojcem, uznajemy się za Jego 
dzieci, które dają się prowadzić przez Jego mą-
drość i są Mu we wszystkim posłuszne, wie-
dząc, że Jego miłość jest niezmienna. Przyjmu-
jemy Jego plan dla naszego życia. Jako dzieci 
Boże będziemy uważać cześć, charakter, ro-
dzinę i dzieło naszego Ojca za rzeczy najwięk-
szego zainteresowania. Uznanie i uszanowanie 
pokrewieństwa z naszym Ojcem i z każdym 
członkiem Jego rodziny sprawi nam wielką ra-
dość. Z przyjemnością uczynimy wszystko, co 
pomnoży Jego cześć i dobro naszych współ-
bliźnich” (Ellen G. White, Nauki z Góry błogosła-
wienia, wyd. III, s. 100).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za Jego plany wobec twego 

życia oraz za Jego prowadzenie.  
• Dziękuj Bogu za to, że możesz Mu służyć.  

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 


