
	

TYDZIEŃ 99: 17.12-23.12.2017 

„Rozkazuj,	Boże,	według	mocy	swojej,		
Umocnij,	Boże,	to	co	dla	nas	uczyniłeś,	
Bóg	Izraela	daje	moc	i	siłę	ludowi.		

Niech	będzie	Bóg	błogosławiony”	(Ps.	68,29.36)		
	
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 pełne panowanie Duch Świętego  
i Jego prowadzenie.    

• Módl się o zbór w Łodzi Górnej, aby siostry  
i bracia żyjąc codziennie w wierności Bogu 
objawiali Jego dobroć i miłość wobec ludzi  
i pomogli wielu przyjąć do Jezusa.   

• Módl się o poświęcenie pracowników, aby 
pełnili swą służbę w pełnej zależności od Du-
cha Świętego i w Jego mocy.   

• Módl się o powstanie nowych, pełnych mocy 
Ducha Świętego, zborów i grup w Diecezji.   

• Módl się o dalszą Bożą pomoc i rozwój dzia-
łalności Klubu Zdrowia w Zduńskiej Woli.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo w działa-
niach prowadzonych w Giżycku, aby Bóg na-
wrócił do Siebie wiele osób.  

• Módl się o Boże działanie podczas Diecezjal-
nego Zjazdu Młodzieży w Łodzi (12-14.01) 
oraz Zjazdu Młodzieży w Białymstoku (29-
31.12), aby uczestnicy mogli prawdziwie przy-
bliżyć się do Jezusa i wzmocnieni iść za Nim.  

 Refleksja 
„Pan chętniej daje Ducha Świętego tym, którzy 
Mu służą, niż rodzice dzieciom swoim dobre 
podarunki. Każdy pracownik ewangelizacyjny 
powinien prosić Boga o codzienny chrzest Du-
cha, o szczególną pomoc, o mądrość nieba, aby 
był w stanie mądrze planować i działać. Powi-
nien prosić aby Bóg szczególnie obfitą miarą 
Swego Ducha obdarzył swych wybranych 
przedstawicieli na polu misyjnym. Obecność 
Duch Świętego wśród pracowników Bożych 
nadawałaby głoszonej prawdzie mocy, jakiej 
nie mogłaby dostarczyć ani sława ani cześć 
tego świata. Gdziekolwiek znajdzie się poświę-
cony dla Boga pracownik, tam będzie z nim 
Duch Święty. (…) Duch użycza w każdej po-
trzebie siły, która wspiera walczące, zmagające 
się dusze, otoczone nienawiścią świata i rozu-
miejące własne błędy i słabości. Kiedy kłopoty 
zaciemniają obraz naszej przyszłości, gdy czu-
jemy się bezradni i samotni, wtedy w odpowie-
dzi na modlitwę wiary Duch Święty przynosi 
sercu pociechę.” (Ellen G. White, Działalność 
apostołów, wyd. III, s. 32).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za cudowny dar 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 


