
	

	

TYDZIEŃ 128: 8.07-14.07.2018 

„A	ja	wam	powiadam:		
Miłujcie	nieprzyjaciół	waszych	i	módlcie	się	za	tych,		

którzy	was	prześladują”	(Mt	5,44).		
	

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 odwagę w podążaniu z Jezusem  
i w staniu zawsze wiernie po stronie Jego 
prawdy.  

• Módl się o braci i siostry z grupy w Siedlcach, 
by nieustannie rozwijali się w swej przyjaźni  
z Bogiem i wywierali dobry wpływ na społe-
czeństwo pomagając i przekazując prawdę.    

• Módl się o to, abyśmy jak najlepiej wykorzy-
stali ten dogodny do głoszenia ewangelii 
czas pomagając ludziom przyjąć zbawienie.  

• Módl się żarliwie o potężne działanie Bożej 
miłości i mocy podczas ewangelizacji namio-
towej w Zamościu (27.05-5.08), aby bardzo 
wiele osób wzięło udział w programie i do-
świadczyło prawdziwej Bożej pomocy oraz 
łaski. Módl się o Boży wpływ na ludzi podczas 
koncertu charytatywnego, podczas codzien-
nego programu Expo Zdrowie oraz wykła-
dów o tematyce zdrowotnej i biblijnej.   

• Módl się o Bożą pomoc podczas wykładów 
biblijnych w Warszawie (od 28.07).  

Refleksja 
„Historia prawdy była zawsze dziejami walki 
między złem i prawością. Ewangelia niesiona 
była w świat zawsze mimo sprzeciwu, niebez-
pieczeństwa, strat i cierpienia. Ci, którzy  
w przeszłości znosili prześladowanie dla 
sprawy Chrystusa czerpali moc ze społeczności 
z Bogiem, z Duchem Świętym i z Chrystusem. 
Obelgi i prześladowania odrywały wielu od 
ziemskich przyjaciół, lecz nigdy od miłości Chry-
stusa. Dusza targana pokusami nie jest miło-
wana tkliwiej przez Zbawiciela niż wtedy, gdy 
cierpi dla prawdy. ‘Ja miłować go będę’ – mówi 
Chrystus – ‘i objawię mu samego siebie’ (Jan 
14,21). Jeżeli wierzący stoją z powodu prawdy 
przed ziemskim trybunałem, Chrystus staje  
u ich boku. Zamkniętym za murami więzienia 
Chrystus sam się objawia i rozwesela ich serca 
swoją miłością. Kto ponosi śmierć dla Chry-
stusa, temu Zbawiciel mówi: Choć mogą zabić 
ciało, duszy jednak nie mogą zaszkodzić.  (Ellen 
G. White, Działalność apostołów, wyd. III, s. 52).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że zawsze jest z tobą, 

aby wspierać i wzmacniać ciebie w każdej 
chwili, a szczególnie w trudnościach.  
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Doświadczenia i dziękczynienia  
• Dziękuj Panu Bogu za wspólne modlitwy w Diecezji Wschodniej w ramach inicjatywy „Zjedno-

czeni w modlitwie”. Bardzo dziękujemy za pewność Jego obietnic oraz za odpowiedzi na 
prośby, błagania i dziękczynienia, które były udziałem poszczególnych wyznawców oraz całych 
zborów. Dziękujmy za naszą potrzebę wspólnych modlitw i działania dla Boga.    

• Dziękuj Panu Bogu za Jego działanie podczas wykładów biblijnych prowadzonych w Poddębi-
cach, Zduńskiej Woli, Łodzi, Warszawie, Biłgoraju czy Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki Bogu za 
ludzi, których przyprowadził, aby mogli doznać Jego miłości i poznawać prawdę Jego Słowa.  

• Dziękuj Panu Bogu, że możesz być świadkiem Jego miłości, dla ludzi, których znasz.  
• Dziękujemy Panu Bogu za każdą dobrą inicjatywę w zborach i grupach naszej Diecezji. Dzięku-

jemy za poświęcenie wielu osób w służbie, za ofiarność i zaangażowanie. Oby jak najwięcej osób 
zaangażowanych było w Boże dzieło. Przecież każdy może czynić coś dla Jezusa.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego moc i łaskę podczas wykładów „Z niewoli do wolności” prowadzo-
nych przez młodych pastorów oraz wykłady „Odkryj Boga na nowo” realizowane w Łodzi. Za 
to, że Bóg pociągła wiele osób bliżej do zbawienia.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego dotychczasową pomoc w przygotowaniach do wakacyjnej ewange-
lizacji namiotowej w Zamościu. Widzimy, jak Pan Bóg otwiera nam wiele możliwości działania 
oraz zapewnia wszystko, co potrzebne. Wspieraj te działania oddaną modlitwą.  

• Dziękuj Panu Bogu za Zjazd Młodzieży w Lublinie. Za wielkie zaangażowanie młodych osób oraz 
za każde dobro, które wzmocniło serca młodzieży w ich podążaniu za Jezusem.  

• Dziękuj Panu Bogu za kolejny Biwak Chorągwi Wschodniej Pathfinder, podczas którego mło-
dzież i dzieci mogli bardziej przybliżyć się do Pana Boga. Za Bożą opiekę i wszelką pomoc.  

• Dziękuj Panu Bogu za Jego działanie na serca ludzi podczas Wystawy Pisma Świętego w ramach 
Nocy Muzeów w Warszawie oraz podczas programu „Cichy Kościół”.  

• Dziękuj Panu Bogu za rozwój w niektórych zborach działalności ewangelizacyjnej w Internecie, 
poprzez zadbanie o właściwą obecność w tej przestrzeni.  

• Dziękuj Panu kilkanaście osób, które ochrzciły się w naszej Diecezji w drugim kwartale, aby Pan 
Bóg dalej prowadził i umacniał każdego na dobrej drodze życia z Jezusem.  

• Dziękuj Panu Bogu za obietnicę Ducha Świętego i proś, abyś był w pełni uczestnikiem tego daru. 
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DOŚWIADCZENIA 
I DZIĘKCZYNIENIA 

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


