
	

TYDZIEŃ 132: 5.08.-11.08.2018 

„Kto	zważa	na	wiatr,	nigdy	nie	będzie	siał;	a	kto	patrzy	na	chmury	nie	będzie	żął.		
Z	rana	siej	swoje	nasienie,	a	niech	nie	spoczywa	twoja	ręka	aż	do	wieczora,		

bo	nie	wiesz,	czy	uda	się	to	czy	tamto	lub	czy	jedno	i	drugie	jednakowo	wypadną”		
(Kazn.	Sal.	11,4.6)			

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 codzienną gotowość do przyjmo-
wania i rozdawania Bożych darów oraz 
otwartość na to, jak Bóg chce cię prowadzić.  

• Módl się o zbór w Bielsku Podlaskim, by był 
w pełni oparty na Skale, którą jest Chrystus, 
oraz by wierzący w jedności i miłości stali 
zawsze po stronie Zbawiciela prawdziwie na-
śladując codziennie Jego życie.   

• Módl się o wpływ Ducha Bożego i otwarte 
serca ludzi podczas wykładów „Stworzenie 
czy ewolucja” (do 19.08.) w Warszawie.   

• Módl się o Boże działanie i wiele ego miłości 
podczas obozu ewangelizacyjnego o charak-
terze zdrowotnym w Mrągowie (9-15.08).  

• Módl się o powodzenie podczas działań mi-
syjnych w Ostródzie (9-15.08).  

• Módl się o dalsze Boże prowadzenia dla 
uczestników ewangelizacji namiotowej w Za-
mościu, którzy w liczbie ok. 20 osób biorą 
udział w wykładach biblijnych, aby poznali 
Boga jako swego Zbawcę i Przyjaciela.  

 Refleksja 
„Etiopczyk reprezentuje wielką rzeszę tych, 
którzy potrzebują pouczenia od takich misjona-
rzy jak Filip – ludzi słyszących głos Boga i udają-
cych się tam, gdzie On ich posyła. Wielu jest, 
którzy czytają Pisma i nie mogą zrozumieć ich 
prawdziwej wagi. Na całym świecie ludzie tęsk-
nie spoglądają ku niebu. Modlitwy, łzy i wes-
tchnienia wydobywają się z ich serc, tęsknią-
cych do światła, łaski i Ducha Świętego. Wielu 
z nich znajduje się na progu Królestwa, czeka-
jąc tylko chwili, w której będą mogli wejść i po-
łączyć się ze sprawiedliwymi. Anioł przyprowa-
dził Filipa do jednego z tych, którzy szukali 
światła i byli już gotowi przyjąć ewangelię. I dzi-
siaj aniołowie kierują krokami pracowników, 
którzy pozwolą Duchowi Świętemu uświęcić 
ich mowę i uszlachetnić ich serca. Anioł po-
słany do Filipa mógł sam wykonać to dzieło dla 
Etiopczyka, ale nie taka jest Boża metoda 
pracy. Taki jest Jego plan, aby to ludzie praco-
wali dla dobra swych bliźnich” (Ellen G. White, 
Działalność apostołów, wyd. III, s. 56).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu za to, że On pragnie i może 

działać przez ciebie dla dobra innych ludzi.  

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 


