
	

TYDZIEŃ 30: 21.08-27.08.2016 

„Tego	Kościoła	sługą	zostałem	zgodnie	z	postanowieniem	Boga,		
powziętym	co	do	mnie	ze	względu	na	was,		

abym	w	pełni	rozgłosił	Słowo	Boże”	
(Kol	1,25).		

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 obecność Ducha Świętego w zbo-
rach i grupach naszej Diecezji, aby On poru-
szał serca do prawdziwego ożywienia, prze-
prowadzenia potrzebnych w życiu zmian 
oraz zaangażowania s służbie.  

• Módl się o Zbór Warszawa Ursynów, aby Pan 
Bóg błogosławił i pomagał we wszelkim do-
brym dziele oraz aby zbór ten mógł mieć 
Dom Modlitwy i jeszcze skuteczniej służyć 
mieszkającym wokół ludziom.  

• 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 zawsze czystą motywację i miłość 
do służby dla bliźnich.  

• Módl się o to, by żaden z darów Ducha Świę-
tego, które otrzymałeś nie został zaniedbany 
w twym życiu, lecz w pełni rozwinięty dla Bo-
żej chwały i pożytku ludzi.  

• Módl się o to, byś w najbliższym czasie mógł 
przyprowadzić jedną osobę do Chrystusa.  

Refleksja 
„Chrystus obiecał, że będzie obecny w Kościele 
jedynie pod tym warunkiem, że będzie on wy-
konywał Jego dzieło. Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody  - powiedział Chrystus – ‘a oto ja je-
stem z wami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata’. Jednym z pierwszych warunków otrzy-
mania Jego mocy jest wzięcie na siebie Jego 
jarzma. Życie Kościoła zależy od wierności  
w wykonywaniu poleceń Pana. Zaniedbania w 
tej pracy na pewno prowadzą do duchowej sła-
bości i upadku. Tam, gdzie nie wykonuje się 
żadnej pracy dla bliźnich, miłość słabnie, a mi-
łość zostaje przyćmiona.”(Ellen G. White, Życie 
Jezusa, wyd. XIV, s. 592).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Jezusowi za Jego obecność  

w Kościele i za to, że posługuje się nami, jako 
swoimi dziećmi, aby rozgłaszać ewangelię 
zbawienia.   

• Dziękuj Panu Bogu pracę, którą On ma dla 
ciebie w Dziele Bożym, abyś mógł wzrastać 
i rozwijać się w podobieństwie do Jezusa.  

• Dziękuj Panu Bogu za doświadczenia w służ-
bie, które przygotował dla ciebie na cały 
nadchodzący tydzień.  

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 


