
	

TYDZIEŃ 97: 3.12-9.12.2017 

„Miej	nadzieję	w	Panu!	
Bądź	mężny	i	niech	twoje	serce	będzie	niezłomne!	

Miej	nadzieję	w	Panu!”		
(Ps	27,14)		

	
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 chrzest Ducha Świę-
tego w twoim życiu i gotowość do służby.  

• Módl się o zbór w Lidzbarku Warmińskim, 
aby Pan Bóg błogosławił wierzącym i poma-
gał codziennie wiernie trwać przy Nim, oraz 
aby zaangażowana służba Bogu przynosiła 
chwałę Stwórcy oraz pomoc wielu ludziom.  

• Módl się o rozwój nowopowstałych Klubów 
Zdrowia w Mrągowie oraz Grójcu, aby pod-
czas każdego spotkania Pan Bóg pomagał 
uczestnikom poznawać Boże drogi życia.  

• Módl się o odnowione przez Ducha Bożego 
poświęcenie twego zboru do misji.  

• Módl się o rozwój w Bożym Duchu istnieją-
cych oraz o powstanie kolejnych drużyn 
Pathfinder w naszej Diecezji.  

• Módl się o dobre miejsce i zaangażowanie do 
realizacji misji w dzielnicy Warszawa Żoliborz.  

• Módl się o posiedzenie Rady Diecezji 
Wschodniej (17 grudnia), aby przyjęte plany  
i postanowienia były wyrazem Bożej woli.  

 Refleksja 
„Duch Święty w Swej pełni zstąpił na oczekują-
cych i modlących się, tak, iż każde serce objęło 
Jego działanie. Wiekuisty Pan w mocy objawił 
Siebie Swemu Kościołowi. Zdawało się, że dar 
ten jakoby przez wieki był wstrzymywany, a ze-
słany teraz rozradował niebiosa, że bogactwo 
łaski Ducha ofiarować mogli Kościołowi. I pod 
wpływem Ducha Świętego słowa skruchy i wy-
znań zmieszały się z pieśniami chwały za od-
puszczone grzechy. Rozbrzmiewały słowa 
dziękczynienia i słowa proroctw. Całe niebo 
zbliżyło się ku ziemi, aby patrzeć i podziwiać 
niezrównaną mądrość i niepojętą miłość. Apo-
stołowie w zachwycie zawołali: ‘Oto miłość’  
i przyjęli ofiarowany sobie dar. A co stało się 
później? Miecz Ducha świeżo zaostrzony mocą 
i skąpany w światłości niebios utorował sobie 
drogę wśród niewiary. W tym dniu nawróciły 
się tysiące” (Ellen G. White, Działalność aposto-
łów, wyd. III, s. 24).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że Jego ogromnym i nie-

zmiennym i codziennym pragnieniem jest 
udzielać pełni mocy Ducha Świętego Swoim 
wiernym, i oddanym naśladowcom.    

 

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 


