
	

TYDZIEŃ 79: 30.07-5.08.2017 

„My	wszyscy	tedy	z	odsłoniętym	obliczem,		
oglądając	jak	w	zwierciadle	chwałę	Pana,	

	zostajemy	przemienieni	w	ten	sam	obraz,	z	chwały	w	chwałę,		
jak	to	sprawie	Pan,	który	jest	Duchem”.	(2Kor	3,18)	

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 głębokie doświadczenia z Bogiem.    
• Módl się o zbór w Zamościu, aby Pan Bóg 

umacniał serca wierzących wiernością, wy-
trwałością i jednością, oraz aby dzięki Jego 
mocy wiele nowych osób nawróciło się po-
wodując liczebny wzrost tego zboru.  

• Módl się o moc Ducha Świętego i Jego dary 
dla wszystkich, którzy służą podczas Ewan-
gelizacji namiotowej w Suwałkach (28.07-
6.08). Módl się także o Boże cuda w sercach 
ludzi, których On przyprowadza, by udzielać 
im Swoich błogosławieństw.   

• Módl się o Boże błogosławieństwa, Jego 
opiekę i pomoc podczas kolonii dla mło-
dzieży w Wilkasach (6-20.08), aby każdy  
z obecnych mógł bardziej poznać i pokochać 
Pana Boga.  

• Módl się o powodowany Bożą miłością zapał 
ewangelizacyjny, tak by dzięki Jego przemoż-
nemu działaniu w każdym powiecie naszej 
Diecezji założony został zbór.  

 Refleksja 
„Pierwszym krokiem w zbliżeniu się do Boga 
jest poznanie Jego miłości, ‘którą Bóg ma do 
nas’ (1 Jana 4,16), i wiara w nią, gdyż przez Jego 
miłość zostajemy pociągnięci do Niego. Pozna-
nie miłości Bożej prowadzi do wyrzeczenia się 
samolubstwa. Nazywając Boga naszym Ojcem, 
uznajemy wszystkie Jego dzieci za swych braci. 
Wszyscy jesteśmy częścią jednego wielkiego 
rodu ludzkiego, wszyscy członkami jednej ro-
dziny. Nasze prośby powinny obejmować tak 
naszych bliźnich, jak i nas samych, gdyż kto 
prosi o błogosławieństwo tylko dla siebie, ten 
nie modli się właściwie. Chrystus daje nam 
przywilej zbliżenia się do nieskończonego Boga 
i nazywania Go imieniem ‘Ojcze’. Rozważcie, co 
to znaczy. Żadni ziemscy rodzice nie wstawiali 
się nigdy w modlitwach tak gorliwie za swoimi 
błądzącymi dziećmi, jak On wstawia się za 
grzesznikami” (Ellen G. White, Nauki z Góry bło-
gosławienia, wyd. III, s. 99.100).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Chrystusowi za gorliwość, z jaką za-

biega o twoje wieczne zbawienie.  
• Dziękuj Bogu, że możesz niesamolubnie mo-

dlić się o Jego pomoc dla twych bliźnich.  

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 


