
	

TYDZIEŃ 95: 19.11-25.11.2017 

„A	oto	ja	zsyłam	na	was	obietnicę	mojego	Ojca.		
Wy	zaś	pozostańcie	w	mieście,	aż	zostaniecie	przyobleczeni	

	mocą	z	wysokości”	(Łk	24,49)	
	

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 głęboką skruchę i przemianę 
serca, aby móc codziennie żyć w mocy Ducha 

• Módl się o zbór w Krasnej Wsi, aby z Bożym 
błogosławieństwem i w Jego opiece wzra-
stał w miłości Zbawiciela, oraz aby służąc  
z zaangażowaniem prowadził do zbawienia 
w Chrystusie nowe osoby.    

• Módl się pastorów i ewangelistów, aby z po-
święceniem prowadzili zagubionych do Boga  

• Módl się o błogosławieństwo dla wykładów 
ewangelizacyjnych oraz programu „Rzucam 
palenie”, które odbędą się w Kozienicach, 
aby wiele osób przybliżyło się do Pana Boga.   

• Módl się o powstanie nowych zborów i grup, 
które dzięki Bogu staną się wielkim błogosła-
wieństwem dla lokalnych społeczności.  

• Módl się o znalezienie odpowiedniego miej-
sca do realizacji wartościowej i skutecznej 
służby w dzielnicy Warszawa Żoliborz.  

• Módl się o liczne nawrócenia wielu nowych 
osób na terenie naszej Diecezji.  

 Refleksja 
„Kiedy uczniowie wrócili z Góry Oliwnej do Je-
rozolimy, ludzie spodziewali się ujrzeć na ich 
twarzach smutek i niepewność, ale ujrzeli ra-
dość i triumf. Uczniowie nie biadali już z po-
wodu zawiedzionych nadziei. Ujrzeli zmar-
twychwstałego Zbawiciela, a słowa Jego poże-
gnalnej obietnicy ciągle brzmiały w ich 
uszach. Posłuszni poleceniu Chrystusa czekali 
w Jerozolimie na spełnienie obietnicy Ojca – 
wylanie Ducha. Nie czekali bezczynnie. (…) 
Kiedy uczniowie czekali na spełnienie obiet-
nicy, korzyli swoje serca w prawdziwej skrusze 
i wyznawali swoją niewiarę. Kiedy przywoły-
wali w pamięci słowa Chrystusa wypowie-
dziane do nich przed Jego śmiercią, wówczas 
pełniej rozumieli ich znaczenie. Kolejne sceny  
z Jego wspaniałego życia przewijały się przez 
ich myśli niczym długi korowód. Kiedy rozmy-
ślali o Jego czystym, świętym życiu, odczuwali, 
że żaden trud nie jest zbyt ciężki, żadna ofiara 
zbyt wielka, aby własnym życiem nieść świa-
dectwo piękna charakteru Chrystusa.” (Ellen G. 
White, Działalność apostołów, wyd. III, s.).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za stałą inspirację Jego Ducha.  

 

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 


