
	

TYDZIEŃ 134: 19.08.-25.08.2018 

„Albo	może	lekceważysz	bogactwo	jego	dobroci	i	cierpliwości,		
i	pobłażliwości,	nie	zważając	na	to,		

że	dobroć	Boża	do	upamiętania	cię	prowadzi”		
(Rzym	2,4)		

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 prawdziwą harmonię i wspólnotę 
twego serca z Niebiańskim Ojcem.  

• Módl się o zbór w Hajnówce, aby wierzący 
każdego dnia poddawali się Bożej opiece 
oraz prowadzeniu Ducha Bożego, a ewange-
lia niechaj będzie zwiastowana w tym mie-
ście i okolicach przynosząc wspaniały owoc.   

• Módl się o potężne Boże działanie podczas 
działań ewangelizacyjnych w Lidzbarku War-
mińskim (19-26.08.), aby Pan Jezus wiele 
osób poprowadził do zbawienia.  

• Módl się gorąco o wpływ Ducha Świętego na 
serca wszystkich, którzy skorzystają z pro-
gramu misyjnego w Zambrowie (23-30.09), 
aby wiele osób poznało Pana Boga.   

• Módl się o powstanie nowych zborów oraz 
grup na terenie naszej Diecezji, aby Pan Bóg 
zakładał kolejne wspólnoty, w których ludzie 
odnajdą prawdę i miłość Bożą.  

• Módl się o to, byś przyprowadził w tym roku 
przynajmniej jedną osobę do Pana Jezusa.   

 Refleksja 
„Gdy Saul poddał się całkowicie pouczającej 
mocy Ducha Świętego, zobaczył błędy wła-
snego życia i zrozumiał głębokie znaczenia 
prawa Bożego. Ten dumny faryzeusz, ufny  
w swą sprawiedliwość dzięki dobrym uczyn-
kom, ugiął się teraz przed Bogiem w pokorze  
i prostocie jak małe dziecko, przyznając się do 
swej nicości i uznając zasługi ukrzyżowanego  
i zmartwychwstałego Zbawiciela. Saul tęsknił 
za pełną harmonią i wspólnotą z Ojcem i Sy-
nem. W swym żarliwym pragnieniu przebacze-
nia i przyjęcia zanosił gorące prośby do tronu 
łaski. Modlitwy skruszonego faryzeusza nie 
były daremne. Najskrytsze myśli i uczucia jego 
serca zaniesione zostały przed tron łaski Bożej. 
Szlachetniejsze zdolności jego natury dostąpiły 
harmonijnego zespolenia z odwiecznymi za-
miarami Bożymi. Chrystus i Jego sprawiedli-
wość stały się dla Saula czymś więcej niż cały 
świat” (Ellen G. White, Działalność apostołów, 
wyd. III, s. 74).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu za odczuwanie swej duchowej 

bezradności i jednoczenie wielkiej Bożej po-
mocy, którą otrzymujesz każdego dnia.  

 

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 


