
	

TYDZIEŃ 131: 29.07.-4.08.2018 

„I	to,	co	jest	niskiego	rodu	u	świata	i	co	wzgardzone,	wybrał	Bóg,		
w	ogóle	to,	co	jest	niczym,	aby	to,	co	jest	czymś,	unicestwić,		
aby	żaden	człowiek	nie	chełpił	się	przed	obliczem	Bożym.	(…)		

Aby,	jak	napisano:	Kto	się	chlubi,	w	Panu	się	chlubił”	(1	Kor	1,28.29.31).		
		
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 Bóg prowadził ciebie każdego 
dnia do ludzi potrzebujących Bożej miłości.  

• Módl się o zbór w Białymstoku, by zjedno-
czony w pobożności i przyjaźni z Bogiem, 
mógł dalej rozwijać się oraz nieść przesłanie 
ewangelii ludziom wokół.  

• Módl się o Boże prowadzenia i działanie na 
ludzkie serca podczas wykładów kreacjoni-
stycznych „Stworzenie czy ewolucja?” 
(28.07-19.08) w Warszawie.     

• Módl się bardzo gorąco o potężne działanie 
Bożej miłości i mocy podczas ewangelizacji 
namiotowej w Zamościu (27.05-5.08), aby 
bardzo wiele osób wzięło udział w programie 
i doświadczyło prawdziwej Bożej pomocy 
oraz łaski.   

• Módl się o Boże działanie i moc Ducha Świę-
tego w czasie obozu ewangelizacyjnego o te-
matyce zdrowotnej w Mrągowie (9-15.08).   

• Módl się o błogosławieństwo podczas dzia-
łań misyjnych w Ostródzie (9-15.08).   

 Refleksja 
„Wśród tych, do których Zbawiciel skierował 
wezwanie: ‘Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody’, znajdowało się wiele męż-
czyzn i kobiet niższego stanu, którzy dopiero 
uczyli się kochać swego Pana i którzy zdecydo-
wali się naśladować Jego przykład w niesamo-
lubnej służbie. Zarówno tym skromnym, jak  
i uczonym przebywającym ze Zbawicielem  
w czasie Jego ziemskiej wędrówki, okazane zo-
stało bezcenne zaufanie. (…) Rozproszonych 
po świecie na skutek prześladowań ogarnął 
żarliwy zapał misyjny. Rozumieli swą odpowie-
dzialność za tę służbę. Wiedzieli, że mają  
w swych rękach chleb życia dla głodującego 
świata. Przejęci miłością Chrystusową pragnęli 
ułamywać go wszystkim znajdującym się w po-
trzebie. Pan działał przez nich. Gdziekolwiek 
pojawili się chorzy powracali do zdrowia,  
a biedni zyskiwali dla siebie głoszoną ewange-
lię.” (Ellen G. White, Działalność apostołów, 
wyd. III, s. 65).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu za możliwość gorliwej modli-

twy wstawienniczej o zbawienie bliźnich.  
• Dziękuj Panu za służbę, którą pełnisz.  

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 


