
	

TYDZIEŃ 133: 12.08.-18.08.2018 

„I	będzie	każdy	jak	kryjówka	przed	wiatrem		
i	jak	schronienie	przed	ulewą,	jak	strumienie	wód	na	suchym	stepie,		

jak	cień	potężnej	skały	w	ziemi	spragnionej”		
(Iz	32,2)		

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, by twoje serce wypełniała wrażli-
wość Chrystusa i szczera chęć pomagania lu-
dziom w poznawaniu Pana Boga.  

• Módl się o zbór w Chojeńcu, by dzięki Bożej 
łasce rozwijał się będąc dowodem wielkiego 
Bożego działania, a wszyscy wierzący niechaj 
trwając mocno przy Bogu służą z oddaniem 
mieszkańcom okolicznych miejscowości.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla dzia-
łań ewangelizacyjnych w Lidzbarku Warmiń-
skim (19-26.08.), by wiele serc przyjęło po-
moc i wsparcie od Pana Jezusa.  

• Módl się bardzo gorąco o Boże prowadzenie 
dla osób zainteresowanych Słowem Bożym 
po ewangelizacji namiotowej w Zamościu.  

• Proś Pana Boga o wpływ na serca uczestni-
ków spotkań „Stworzenie czy ewolucja” (do 
19.08) w Warszawie.   

• Módl się, aby Pan Bóg dał ci przynajmniej 
jedną osobę, z którą będziesz mógł studio-
wać Biblię i prowadzić ją do Zbawiciela.  

 Refleksja 
„Każdy, kto przyjął ewangelię miał obowiązek 
nieść światu wieść o świętej prawdzie. Wierny 
Bogu lud zawsze miał przed sobą zadanie ak-
tywnego misjonarstwa, poświęcenia swych za-
sobów dla oddania czci Jego imieniu oraz mą-
drego używania swych talentów w Jego służ-
bie. (…) Członkowie Kościoła Bożego powinni 
garnąć się z zapałem do pełnienia dobrych 
uczynków i, pozbywszy się świeckich ambicji, 
kroczyć śladami Tego, który czynił dobro. Z ser-
cami przepełnionymi współczuciem i życzliwo-
ścią powinni służyć w potrzebie, niosąc grzesz-
nikom wiedzę o miłości Zbawiciela. Taka praca 
wymaga niestrudzonych wysiłków, ale czeka 
za nią sowita nagroda. Ci, którzy się oddadzą 
bez reszty temu dziełu, ujrzą dusze zdobyte dla 
Zbawiciela. Stanie się tak dzięki niezmierzonej 
sile towarzyszącej praktycznemu wypełnianiu 
Bożej misji” (Ellen G. White, Działalność aposto-
łów, wyd. III, s. 67.68).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za wysiłek i oddanie, które 

podjął i podejmuje dla twojego zbawienia.   
• Dziękuj Panu za to, że angażuje cię w naj-

wspanialszą służbę na świecie.  

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 


