
	

TYDZIEŃ 82: 20.08-26.08.2017 

„Dziękujcie	Panu,	wzywajcie	Jego	imienia,	opowiadajcie	wśród	ludów	jego	sprawy,	
wspominajcie,	że	jego	imię	jest	wspaniałe.		

Grajcie,	bo	wielkich	dzieł	dokonał,	niech	to	będzie	wiadome	na	całej	ziemi.		
(…)	bo	wielki	jest	pośród	ciebie	Święty	Izraelski.”	(Iz	12,4-6)	

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 to, aby życie w płynącym z wiary 
posłuszeństwie Bożej woli było twoim co-
dziennym doświadczeniem oraz radością.  

• Módl się o grupę w Chełmie Lubelskim, aby 
Pan Bóg bardzo pomagał tej niewielkiej 
wspólnocie wierzących w codziennym cho-
dzeniu z Bogiem oraz by dopomógł zaplano-
wać i zrealizować służbę w Jego mocy, która 
będzie błogosławieństwem dla wielu i wpły-
nie na prawdziwy rozwój grupy.    

• Módl się o młodzież i dzieci w naszej Diecezji, 
aby pomimo wielu pokus, na które są nara-
żeni, z odwagą i pełnym zaufaniem podążali 
za Chrystusem, a życie z Nim było na pierw-
szym miejscu w ich sercach.  

• Módl się o Boże pocieszenie i moc dla tych, 
którzy słabną w wierze, aby nabrali sił.  

• Módl się o to, by twój zbór był miejscem, 
gdzie ludzie prawdziwie doświadczają Bo-
żego działania oraz widzą w życiu wierzących 
Jego miłość, dobroć i praktyczną pobożność.   

 Refleksja 
„Wola Boża wyrażona jest w świętym zakonie, 
a zasady tego zakonu są zasadami nieba. Anio-
łowie niebiescy nie osiągają wyższego stopnia 
umiejętności niż poznanie woli Bożej, a najwyż-
szą służbą, jaką mogą się zajmować, jest wyko-
nywanie tejże woli. W niebie nie czyni się żad-
nej usługi z przymusu. Dla aniołów myśl o zako-
nie była czymś zupełnie nowym, gdy szatan po-
wstał przeciwko zakonowi Bożemu. Nigdy bo-
wiem o tym nie myśleli. W usługiwaniu swym 
czuli się nie jak słudzy, lecz jak synowie; między 
nimi a ich Stwórcą panowała zupełna jedność. 
Posłuszeństwo nie było dla nich żadnym cięża-
rem, gdyż miłość do Boga sprawia, że każda 
usługa dla Niego wykonywana jest z radością. 
Tak ma się też sprawa z każdą duszą, w której 
mieszka Chrystus. (…) Prośba ‘bądź wola 
Twoja jako w niebie tak i na ziemi’ jest modli-
twą o ukończenie panowania zła, o zniszczenie 
grzechu i wzniesienie królestwa sprawiedliwo-
ści.” (Ellen G. White, Nauki z Góry błogosławie-
nia, wyd. III, s. 103.104).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za to, że każdego dnia uczy cię 

lekcji służby płynącej z miłości do Niego.  

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 


