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„Z	całego	serca	szuka	ciebie,	
Nie	daj	mi	zboczyć	od	przykazań	twoich!	
W	sercu	moim	przechowuję	słowo	twoje,	

Abym	nie	zgrzeszył	przeciwko	tobie.”	(Ps	119,10.11).		

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 osoby z naszej Diecezji, które po-
jęły decyzję oddania swego życia Chrystu-
sowi i chrztu, aby Boża moc chroniła je i po-
magała iść drogą zwycięstwa oraz o osoby, 
które stoją przed tą najważniejszą decyzją  
w swoim życiu, by odczuły Bożą zachętę.   

• Módl się o Zbór w Radomiu, by w mocy Bożej 
rozwijał się służąc ludziom na wzór Pana Je-
zusa, oraz by wszyscy wyznawcy mogli co-
dziennie doświadczać Jego bliskości.  

• Módl się o Olę, u której zdiagnozowano zło-
śliwego guza, aby Pan Bóg obdarzył ją swoim 
pokojem i uzdrowieniem.  

• Mód się o Boże działanie podczas ewangeli-
zacji namiotowej w Suwałkach (12-22 sier-
pień), aby Pan Bóg błogosławił Swym Du-
chem wszystkich zaangażowanych w prowa-
dzenie wykładów i innych programów, oraz 
by otwierał serca ludzi na ewangelię.  

• Módl się gorąco o rozwiązanie problemów 
lokalowych Zboru Warszawa Żoliborz.  

Refleksja 
„Wielu patrzy na walkę toczącą się pomiędzy 
Chrystusem i szatanem jak na coś, co nie ma 
istotnego wpływu na ich własne życie, i dla-
tego nie interesują się nią. Ale w każdym ludz-
kim sercu rozgrywa się taki sam konflikt. Nikt 
nie może wydostać się z kręgu zła, by służyć 
Bogu, nie napotykając ataków szatana. Pokusy, 
którym nie poddał się Chrystus, należą do tych, 
którym tak trudno jest nam się oprzeć. Ich siła 
jednak wobec Chrystusa była tym większa, o ile 
Jego charakter przewyższał nasz własny. Obar-
czony straszliwym ciężarem grzechów świata, 
Chrystus musiał oprzeć się namowie zaspoko-
jenia łaknienia, pokusie umiłowania rzeczy 
świeckich oraz pragnieniu pokazania się, które 
wiedzie do zarozumiałości.” (Ellen G. White, Ży-
cie Jezusa, wyd. XIV, s. 75).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Jezusowi za Jego niezwykłe 

zwycięstwo nad siłami zła oraz za potężną 
łaskę i moc, które posyła do naszych serc, 
byśmy mogli wiernie stać po Jego stronie.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego miłość, która po-
konała grzech oraz przyciąga grzeszników 
do Niego prowadząc do nowego życia.  
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