
	

TYDZIEŃ 92: 29.10-4.11.2017 

„I	wstąpił	na	górę,	i	wezwał	tych,	których	sam	chciał,	a	oni	przyszli	do	niego.	
	I	powołał	ich	dwunastu,	żeby	z	nim	byli	

	i	żeby	ich	wysłać	na	zwiastowanie	ewangelii”	(Mk	3,13.14)	
	

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 codzienne poddanie Bogu oraz 
chrzest Ducha Świętego w twoim życiu.     

• Módl się o zbór w Bielsku Podlaskim, aby do-
świadczał ciągłego rozwoju w wierze, miłości 
i mocy do służby, oraz aby Bóg przyprowa-
dzał do niego kolejne nowe osoby.    

• Módl się o działania ewangelizacyjne realizo-
wane w Kozienicach, aby Pan Bóg działał  
w pełni Swej mocy i miłości.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas 
wspólnego spotkania Zarządu Diecezji z Ra-
dami Zborów Okręgu Łódzkiego (5.11). 

• Módl się o Boże błogosławieństwo w trakcie 
programów, które realizowane są przez 
zbory z okazji rocznicy 500-lecia reformacji.  

• Módl się o pastorów w Diecezji Wschodniej, 
aby angażowali wyznawców do różnorodnej 
wspólnej służby, doświadczając razem Bo-
żego działania.  

• Módl się o dzieci i młodzież w naszej Diecezji, 
aby szczerymi sercami podążali za Bogiem.  

 Refleksja 
„Dla przeprowadzenia swego dzieła, Chrystus 
nie obrał wykształconego i wymownego San-
hedrynu żydowskiego, a wybrał mężów pokor-
nych i nieuczonych, by głosili prawdy, które 
miały poruszyć świat. Mężów tych pragnął na-
uczyć i przygotować do kierowania Kościołem, 
oni zaś mieli innych uczyć i wysyłać z posel-
stwem ewangelii. Dla zapewnienia powodze-
nia w tej pracy mieli być wyposażeni w moc Du-
cha Świętego, gdyż to nie siłą ludzką miała być 
głoszona ewangelia, lecz mocą Bożą. (…) Chry-
stus, przez osobisty kontakt i współdziałanie, 
przygotowywał ich do swojej służby. Codzien-
nie chodzili rozmawiali z Nim, słyszeli słowa po-
ciech kierowane do spracowanych i umęczo-
nych, widzieli przejawy jego mocy uzdrawiają-
cej i niosącej ulgę w cierpieniu. (…) Swoim ucz-
niom nie nakazywał tego czy tamtego, mówił 
tylko: ‘Pójdźcie za mną’.” (Ellen G. White, Dzia-
łalność apostołów, wyd. III, s. 12).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za powołanie przez Je-

zusa Chrystusa do bycia z Nim oraz do szcze-
rej, oddanej i pełnej mocy Ducha Świętego 
służby dla zbawienia innych.  

 

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 


