
	

TYDZIEŃ 135: 26.08.-1.09.2018 

„Nakłońcie	swojego	ucha	i	pójdźcie	do	mnie,	słuchajcie,	a	ożyje	dusza	wasza,		
bo	ja	chcę	zawrzeć	z	wami	wieczne	przymierze,		

z	niezłomnymi	dowodami	łaski	okazanej	niegdyś	Dawidowi!”	(Iz	55,3)		

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 to, by twoje serce pełne było 
prawdziwej Bożej miłości a twoje życie zaan-
gażowania w służbę dla innych.   

• Módl się o zbór w Krasnej Wsi, o Bożą opiekę 
dla wierzących, wiarę, miłość oraz poświęce-
nie w służbie, poprzez którą Duch Święty po-
prowadzi ludzi do Królestwa Bożego.  

• Módl się gorliwie o wielki wpływ Ducha Świę-
tego na serca wszystkich, którzy skorzystają 
z programu ewangelizacyjnego w Zambro-
wie (23-30.09), aby wielu odnalazło przyjaźń 
i zbawienie w Chrystusie.   

• Módl się, aby twój zbór był centrum wszech-
stronnego działania ewangelizacyjnego wy-
chodzącego naprzeciw potrzebom ludzi: tym 
fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz 
duchowym.  

• Módl się bardzo gorąco o wylanie Ducha 
Świętego w naszej Diecezji, abyśmy mogli do-
świadczyć prawdziwej przemiany serc oraz 
skutecznej współpracy z Panem Bogiem.  

 Refleksja 
„Pokazano mi, że lud Boży oczekuje jakiejś 
zmiany, że owładnie nim jakaś porywająca 
moc. Lecz się zawiedzie, bo jest w błędzie. Mu-
szą działać, wziąć się za samych siebie, gorąco 
błagać Boga o prawdziwe zrozumienie samych 
siebie. Sceny, które przesuwają się przed na-
szymi oczyma, powinny wystarczyć, aby pobu-
dzić nas i zachęcić do przyjęcia prawdy i do za-
niesienia jej tym, którzy będą jej posłuszni” 
„Pokazano mi, że jeśli lud Boży nie uczyni ze 
swej strony żadnego wysiłku, a jedynie będzie 
biernie czekać na orzeźwienie, które ma na-
dejść i usunąć jego przestępstwa oraz napra-
wić błędy; jeśli będzie liczył na to, że zostanie 
oczyszczony z brudów ciała i ducha, i przygoto-
wany do pracy głośnego wołania trzeciego 
anioła – to już do końca będzie tylko czekał” 
(Ellen G. White, Wylanie deszczu wieczornego,  
s. 16).     

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to, że daje do twego 

serca każdego dnia swoją łaskę i moc, abyś 
mógł doświadczać duchowego ożywienia.  

• Dziękuj Panu Bogu, że wysługuje twego każ-
dego szczerego wołania i odpowiada na nie. 

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 


