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„Bo	wszystko,	co	się	narodziło	z	Boga,	zwycięża	świat,	a	zwycięstwo,	które	zwycię-
żyło	świat,	to	wiara	nasza.	A	któż	może	zwyciężyć	świat,	jeżeli	nie	ten,	który	wierzy,	

że	Jezus	jest	Synem	Bożym.”	(1	J	5,	4.5).				

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 ten wakacyjny czas był dla wie-
rzących w naszej Diecezji czasem głębszego 
poznania i doświadczenia Pana Jezusa oraz 
służby dla innych w prawdziwej mocy Ducha.  

• Módl się o zbór Warszawa Centrum, aby z Bo-
żym błogosławieństwem był miejscem, gdzie 
w pobożności, jedności i miłości każdy wy-
znawca rozwija się w służbie dla Chrystusa.     

• Módl się o moc Ducha Świętego dla wszyst-
kich, którzy będą służyć podczas Ewangeliza-
cji namiotowej w Suwałkach (28.07-6.08) 
oraz o otwarte serca ludzi, których On przy-
prowadzi, by udzielić Swej pomocy.  

• Módl się o Bożą opiekę, prowadzenie oraz 
piękne doświadczenia w służbie misyjnej dla 
płynących rzeką Wel uczestników X Misyj-
nego Spływu Kajakowego (3-6.07).     

• Módl się o jedność w naszych domach, aby 
dla każdego Chrystus był najważniejszy  
a Jego miłość przejawiała się w pobożnych 
słowach i czynach.  

 Refleksja 
„Potrzebujemy więcej niebiańskiej atmosfery 
otaczającej nasze dusze. Potrzebujemy, by na-
sze usta dotknięto żywym węglem z ołtarza. 
Potrzebujemy usłyszeć słowo Chrystusa: ‘Bądź 
oczyszczony’. Jeśli innych otaczamy mrokiem, 
gromadzimy śmieci i wciąż wzmagające się 
wątpliwości, jeśli siejemy ziarno zwątpienia  
i zniechęcenia w ich umysłach, módlmy się, 
żeby Bóg pomógł nam dostrzec nasz grzech. 
Nie możemy sobie pozwolić na wypowiadanie 
choćby jednego słowa zwątpienia, gdyż ono 
wykiełkuje, wyrośnie i przyniesie gorzki plon. 
(…) Jedynie Bóg może je usunąć z duszy. Zo-
staliśmy obdarzeni wspaniałymi Bożymi obiet-
nicami, dzięki którym możemy trwać w wirze, 
miłości i nadziei. W tych łaskach Kościół może 
jaśnieć i być wobec świata żywym obrazem 
sprawiedliwości Chrystusa. Żywa wiara jest jak 
ręka chwytająca moc Bożą i jak kotwica duszy, 
pewna i mocna.” (Ellen G. White, Manuscript 
23).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że może w Swej mocy 

oczyścić twoje serce z każdego przejawu 
zwątpienia i niewiary.   
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