
	

TYDZIEŃ 29: 14.08-20.08.2016 

„Eliasz	był	człowiekiem	podobnym	do	nas	i	modlił	się	usilnie,	żeby	nie	było	deszczu;		
i	nie	było	deszczu	na	ziemi	przez	trzy	lata	i	sześć	miesięcy.		

Potem	znowu	modlił	się	i	niebo	spuściło	deszcz,		
i	ziemia	wydała	swój	plon.”	(Jk	5,17).		

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 całkowite zaufanie do Pana Boga 
w doświadczeniach, przez które przecho-
dzisz, aby On nie dopuścił do serca goryczy 
czy zwątpienia, lecz aby napełnił je żywą na-
dzieją.  

• Módl się o Zbór Warszawa Centrum, aby pe-
łen był codziennej, praktycznej pobożności, 
oraz aby jasno świecił światłem Bożej ewan-
gelii wśród tych, na których Pan Bóg daje 
możliwość oddziaływać.  

• Módl się, aby Pan Bóg poruszał coraz więcej 
wyznawców w naszej Diecezji do angażowa-
nia się do oddanej służby w Jego Dziele.  

• Mód się o Boże działanie podczas trwającej 
w Suwałkach ewangelizacji namiotowej „Ży-
cie ma sens”, aby serca uczestników były 
pełne wiary,  aby potężny wpływ Ducha 
Świętego widoczny był w każdej pełnionej 
służbie, oraz aby jak najwięcej osób poznać 
mogło w tym czasie, że jest miłujący ich Bóg, 
który pragnie poprowadzić ich życie.   

Refleksja 
„Wszyscy pragniemy natychmiastowej i przy-
chylnej odpowiedzi na nasze prośby i zaczy-
namy tracić wiarę,  jeśli przychodzi z opóźnie-
niem lub nie jest taka, jakiej pragnęliśmy. Bóg 
jest mądry i dobry i odpowiada na nasze modli-
twy we właściwym czasie i we właściwy spo-
sób. Chce dla nas więcej czynić niż tylko speł-
niać nasze prośby. Powinniśmy ufać Jego mą-
drości i miłości, a nie żądać ustępstw na rzecz 
naszej woli, powinniśmy spełniać Jego zamie-
rzenia. Nasze pragnienia i interesy powinniśmy 
pozostawić Jego decyzji. Doświadczenia, które 
wystawiają na próbę naszą wiarę, są dla nas ko-
rzyścią. Przez nie pokazujemy, czy jest praw-
dziwa i szczera – polegająca na Słowie jedy-
nego Boga, czy zależy od okoliczności – nie-
pewna i zmienna. Doświadczenie wzmacnia 
wiarę, uczy cierpliwości. Pamiętajmy, że cenne 
obietnice zawarte w Piśmie Świętym są dla 
tych,  którzy oczekują Pana.”(Ellen G. White, 
Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 161).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu za wiarę, którą dał w twe serce  
• Dziękuj Panu Bogu za moc zawartą w obiet-

nicach Jego Świętego Słowa.   

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 


