
 

TYDZIEŃ 31: 28.08-3.09.2016 

„W	modlitwie	bądźcie	wytrwali		
i	czujni	z	dziękczynieniem”	(Kol	4,2).		

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, aby zbory w naszej Diecezji były 
miejscami, w których prawdziwie objawia się 
Boża miłość i pokój, a odwiedzający je znaj-
dują przyjaźń ludzi i Pana Boga.  

• Módl się o to, byś każdego dnia mógł jak naj-
lepiej spożytkować czas, który otrzymujesz 
od Pana, by poznawać Go coraz lepiej i w żar-
liwej modlitwie oraz służbie przygotowywać 
się na Jego chwalebny powrót.  

• Módl się o Zbór Warszawa Żoliborz, aby do-
świadczał szczególnych Bożych błogosła-
wieństw, prowadzenia, aby Bóg rozwijał 
wszelką dobrą służbę podejmowaną dla bliź-
nich, oraz aby On zaspokoił potrzebę lokalu 
na Dom Modlitwy.   

• Módl się o małżeństwa w naszej Diecezji, 
szczególnie przeżywające chwile trudne, kry-
zysowe, aby łaska Boża odnowiła miłość i na-
dzieję na lepszą wspólną przyszłość.  

• Módl się o planowaną w Diecezji jesienną 
ewangelizację poprzez wykłady „Wielki bój”.  

Refleksja 
„Kto chce skorzystać z dobrodziejstw pośred-
nictwa Chrystusa, nie powinien pozwolić, by 
cokolwiek powstrzymywało go od od stałego 
dążenia w bojaźni Bożej do osiągnięcia święto-
ści. Zamiast poświęcać cenny czas na przyjem-
ności, zajmowanie się sobą lub pogonią za zy-
skiem, należy go wykorzystywać na gorliwe  
i pełne modlitwy badanie słowa prawdy. Lud 
Boży powinien jasno zrozumieć zagadnienia 
świątyni i sądu śledczego. Każdy osobiście musi 
posiadać wiedzę o służbie naszego Najwyż-
szego Kapłana, gdyż w przeciwnym wypadku 
nie będzie mógł trwać w prawdziwej wierze  
i zająć stanowiska zgodnego z wolą Bożą. 
Przed każdym stoi możliwość uzyskania lub 
utraty życia wiecznego. (…) Wszyscy, którzy 
otrzymali i przyjęli światło dotyczące tego za-
gadnienia, muszą przekazać innym prawdy, ja-
kie im Bóg powierzył”. (Ellen G. White, Wielki 
bój, wyd. VIII, s. 337).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za możliwość poświęca-

nia codziennie czasu na gorliwą modlitwę.  
• Dziękuj Jezusowi Chrystusowi, że jest twoim 

Arcykapłanem, Pośrednikiem i Zabawcą.  

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 



	

	

Doświadczenia i dziękczynienia  
• Dziękujemy Panu Bogu za już 31 tydzień wspólnych modlitw w Diecezji Wschodniej w ramach 

inicjatywy „Zjednoczeni w modlitwie”. Za wiele błogosławieństw, które w odpowiedzi na bła-
gania i dziękczynienia stały się udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych zborów.  

• Dziękujemy Bogu za błogosławieństwo podczas wykładów organizowanych w Lublinie, Zduń-
skiej Woli, Biłgoraju, Łodzi Widzew, Łodzi Górnej, Kutnie czy Lidzbarku Warmińskim. Pan Bóg 
przyprowadzał osoby zainteresowane i możemy być wdzięczni, że w niejednym sercu ziarno 
Słowa Bożego zostało zasiane.  

• Dziękujemy Panu Bogu za ogrom Jego błogosławieństw, które stały się udziałem uczestników 
IX Misyjnego Spływu Kajakowego. Dziękujemy Bogu za wspaniałą, pełną przyjaźni atmosferę, 
za bezpieczeństwo i za duchowe wzmocnienie. Dziękujemy za wiele pięknych doświadczeń  
w misji. Każdego dnia odwiedzaliśmy z literaturą mieszańców mijanych miejscowości. To jest 
wyjątkowe, gdy literatura zostaje w domach mieszańców nie tylko tych większych położonych 
w pobliżu rzeki wsi czy miasteczek, ale również w wioskach złożonych czasem z kilku domów.  

• Dziękujemy Panu Bogu za fantastyczny czas Jego działania podczas sierpniowej ewangelizacji 
namiotowej w Suwałkach. Pan Bóg bardzo nam pobłogosławił. Dziękujemy Panu Bogu za 
szczere oddanie, zaangażowanie i miłość wszystkich, którzy pomagali w realizacji wszelkich 
działań.  Pomimo codziennie padającego deszczu i czasem naprawdę zimnych wieczorów wszy-
scy zachowali pogodę ducha i radość służby a odwiedzjący namiot podczas różnych programów 
mieszkańcy Suwałk niejednokrotnie wyrażali słowa wdzięczności za odczuwany spokój, szczere 
zainteresowanie czy duchowe ciepło, którego doświadczali. Ponad 300 0sób wzięło udział  
w wystawie Expo Zdrowie. W wykładach dotyczących zdrowia zazwyczaj brało udział  od kilku-
nastu do ok. 30 osób, natomiast w wykładach o tematyce biblijnej choć w pierwszych dniach 
grupa zainteresowanych nie przekraczała 10 osób, to w ostatnich dniach cieszyliśmy się, że  
w wykładach Słowa Bożego bierze udział ok. 20 osób z zewnątrz. Dziękujemy Zbawcy za bardzo 
dużo duchowych rozmów z ludźmi i za to, że wielu odebrało słowa zachęty do zmian w swoim 
życiu. Podczas całego programu było bardzo wyraźnie widać wspaniałe owoce wielomiesięcz-
nych modlitw w ramach programu „Zjednoczeni w modlitwie” o tą właśnie namiotową ewan-
gelizację. Chwała i uwielbienie niech będzie naszemu Bogu.  
 

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 

DOŚWIADCZENIA 
I DZIĘKCZYNIENIA 

„…A	dotąd	pomagał	nam	Pan”	(1	Sm	7,12).		


