
	

TYDZIEŃ 83: 27.08-2.09.2017 

„Panie!	Zgotuj	nam	pokój;	gdyż	także	wszystkich	naszych	dzieł	Ty	dla	nas	dokonałeś!	
Panie,	Boże	nasz!	Inni	panowie,	a	nie	Ty,	panowali	nad	nami,		

my	zaś	oprócz	ciebie	nikogo	nie	znamy,	tylko	twoje	imię	wysławiamy.”		
(Iz	26,12.13)	

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, abyś w tym roku mógł jeszcze 
przyprowadzić jedną osobą do Chrystusa, po-
konując wszelkie osobiste i zewnętrzne prze-
szkody i doznając niewysłowionej radości.  

• Módl się o grupę w Ciechanowie, aby Pan 
Bóg prowadził wierzących w mocy Ducha 
Świętego i jedności tak, by poprzez ich 
służbę działał potężnie na serca wielu, pro-
wadząc do zbawienia; aby grupa w niedługim 
czasie stała się zborem.  

• Módl się o pastorów naszej Diecezji, aby 
wspólnie z Radami Zborów przygotowywali 
jak najlepsze plany służby oraz aby Pan Bóg 
udzielał wszelkiej mądrości w szkoleniu  
i przygotowywaniu wyznawców do służby.  

• Módl się o to, aby wierzący, którzy przyjmują 
chrzest byli wierni Bogu oraz aby angażowali 
się w życie i służbę swoich zborów rozumie-
jąc przywilej współpracy z Duchem Świętym.  

• Módl się o rozwój pracy misyjnej w Giżycku, 
by Pan Bóg budował tam Swój kościół.  

 Refleksja 
„Wszelkie skarby Boże stoją do dyspozycji czło-
wieka, tak skarby tego, jak i przyszłego świata. 
Usługi aniołów, dar Ducha Bożego, praca sług 
Bożych – to wszystko jest dla nas, o ile to służy 
dla naszego dobra, nawet nieprzyjaźń złego 
stanie się dla nas błogosławieństwem przez to, 
że wychowuje nas dla nieba. (…) To dla na-
szego dobra Bóg uczy nas, abyśmy każdego 
dnia prosili Go w modlitwach o zaspokojenie 
naszych potrzeb, tak cielesnych, jak i ducho-
wych. Pragnie bowiem, byśmy poznali naszą 
zależność od Jego ustawicznej opieki i dlatego 
stara się przyprowadzić nas do obcowania  
z sobą. Przez społeczność z Chrystusem w mo-
dlitwie i przez badanie wielkich i drogich sercu 
prawd zawartych w Jego Słowie, będziemy na-
karmieni i pokrzepieni ze źródeł żywota.” (El-
len G. White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd. 
III, s. 104.106).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za to, że niesamolubna służba 

jest prawdziwym i pięknym wyrazem Jego 
charakteru, i że również jej doświadczasz.  

• Dziękuj Bogu za opiekę, siły do życia i służby, 
za pomoc w trudach i radościach życia.  

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 


