
	

TYDZIEŃ 93: 5.11-11.11.2017 

„Nie	proszę,	abyś	ich	wziął	ze	świata,	lecz	abyś	ich	zachował	od	złego.		
Nie	są	ze	świata,	jak	i	ja	nie	jestem	ze	świata.	Poświęć	ich	w	prawdzie	twojej;	

słowo	twoje	jest	prawdą.	Jak	mnie	posłałeś	na	świat,	tak	i	Ja	posłałem	ich	na	świat”	
(J	17,15-18)	

	
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 osobiste poświęcenie w służbie.  
• Módl się o zbór w Chojeńcu, aby dzięki Bo-

żemu działaniu i oddaniu wyznawców do-
świadczał prawdziwego rozwoju w wierze, 
miłości i służbie, prowadząc do zbawienia  
w Chrystusie kolejne osoby.    

• Módl się o osoby stojące przed decyzją 
chrztu, aby z serca poszły za Bogiem.   

• Módl się o prawdziwą jedność w gronie sług 
Bożych w naszej Diecezji, abyśmy pełni praw-
dziwego poświęcenia, wspierając się wza-
jemnie, z mocą i odwagą wykonali dzieło gło-
szenia ewangelii, do którego powołał Bóg. 

• Módl się o całkowite zaangażowanie wy-
znawców w zborach i grupach do służby 
Bogu według otrzymanych darów i możliwo-
ści, aby nikt nie pozostawał bezczynny  
w dziele ratowania bliźnich.  

• Módl się o Bożą pomoc w przygotowaniach 
do ewangelizacji namiotowej, która w przy-
szłym roku planowana jest w Zamościu.  

 Refleksja 
„Między pierwszymi uczniami istniało wiele 
różnic. Mieli oni stać się nauczycielami świata, 
przedstawiali zaś sobą zupełnie odmienne cha-
raktery. Dla skutecznego prowadzenia dzieła, 
do którego zostali powołani, tak różni pod 
względem charakterów i zwyczajów mężowie 
musieli zdobyć jedność uczuć, myśli i działań. 
(…) ‘Ja w nich a Ty we mnie, aby byli doskonali 
w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie po-
słałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowa-
łeś (Jan 17,23). Stałą modlitwą Jezusa była bła-
galna prośba o to, aby Jego uczniowie mogli 
być poświęceni przez prawdę. Wiedział, że mo-
dlitwa ta będzie wysłuchana, gdyż zapewnił Go 
o tym Wszechmocny jeszcze przed założeniem 
świata. Wiedział, że ewangelia Królestwa bę-
dzie kazana wszystkim narodom na świadec-
two, aż prawda wyposażona w moc Ducha 
Świętego zwycięży w walce ze złem, a skrwa-
wiony sztandar pewnego dnia triumfalnie zawi-
śnie nad głowami Jego naśladowców” (Ellen G. 
White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 14).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to jak mądrze i cudow-

nie łączy wyznawców w jeden Boży lud.  

 

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 


