
	

TYDZIEŃ 74: 25.06-1.07.2017 

„Bóg	nie	jest	człowiekiem,	aby	nie	dotrzymał	słowa	
ani	synem	człowieczym,	aby	żałował.		

Czy	On	powiada,	a	nie	czyni	i	mówi,	a	nie	spełnia?”		
(Lb	23.19).				

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 dzieci i młodzież w naszych rodzi-
nach, aby w tym wakacyjnym czasie pamię-
tali o Chrystusie, poznali Go lepiej, pokochali 
bardziej i świadczyli o Nim innym.  

• Módl się o zbór Ukraiński w Warszawie, aby 
w miłości, mocy i jedności Ducha Świętego 
rozwijał się i był miejscem, w którym wielu 
jeszcze odnajdzie zbawienie w Chrystusie.  

• Módl się o wielkie Boże błogosławieństwo 
dla wszystkich, których On zechce przypro-
wadzić w trakcie Ewangelizacji namiotowej  
w Suwałkach (28.07-6.08).  

• Módl się o Boże błogosławieństwo, prowa-
dzeni oraz piękne doświadczenia w służbie 
ewangelizacyjnej dla uczestników X Misyj-
nego Spływu Kajakowego (3-6.07).     

• Módl się, abyś w tym roku przyprowadził 
jeszcze jedną osobę do Chrystusa.   

• Módl się o prawdziwe zaufanie do Boga i po-
leganie na Nim w każdej chwili oraz każdym 
doświadczeniu twego życia.  

 Refleksja 
„Ci, którzy ciągle mają wątpliwości i domagają 
się dodatkowych dowodów, by usunąć otacza-
jący ich mrok niewiary, nie budują na Słowie Bo-
żym. Ich wiara opiera się na okolicznościach, 
jest zależna od uczuć. Jednak uczucia, choć po-
trzebne i ważne, nie są wiarą. Słowo Boże jest 
podstawą, na której mają się opierać nasze na-
dzieje na życie wieczne. Wielkim nieszczęściem 
jest wciąż wątpić i koncentrować uwagę na so-
bie samym. Kiedy patrzysz na siebie, a także 
myślisz i mówisz przede wszystkim o sobie, nie 
możesz oczekiwać, że zmienisz się na podo-
bieństwo Chrystusa. Nie jesteś swoim zbawi-
cielem. Nie posiadasz zdolności odkupienia sa-
mego siebie. Własne ja jest cieknąca łódką, 
którą twoja wiara nie popłynie daleko. Jeśli po-
legasz na sobie, z pewnością się zawiedziesz. 
Udaj się do łodzi ratunkowej. Tam jest twoje 
bezpieczeństwo. Jezus jest kapitanem tej łodzi 
i nigdy nie stracił żadnego z pasażerów, którzy 
się w niej znaleźli”. (Ellen G. White, Letter 11, 
1897).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że dzięki modlitwie mo-

żesz patrzeć na Niego i żyć w ufnej wierze.  

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 


