
	

TYDZIEŃ 137: 9.09.-15.09.2018 

„Dobry	jest	Pan	dla	tego,	kto	mu	ufa,	
dla	duszy,	która	go	szuka.		

Dobrze	jest	czekać	w	milczeniu	
na	zbawienie	Pana”	(Treny	3,25.26)	

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 Boże wyciszenie w twoim sercu.   
• Módl się o zbór w Lidzbarku Warmińskim, by 

był wspólnotą zjednoczoną wiarą i miłością 
Chrystusa, oraz aby służył dalej z oddaniem  
i przeżywał wiele radości widząc ludzi odda-
jących swe serca Bogu i w gotowości na po-
wrót Jezusa przyłączających się do zboru.  

• Módl się o nawrócenia ludzi do Pana Boga  
w Kozienicach, Skarżysku-Kamiennej i Lipsku.  

• Módl się o gorąco o Ducha Świętego dla 
uczestników programu ewangelizacyjnego 
w Zambrowie (23-30.09), aby bardzo wiele 
osób o otwartych sercach wzięło udział i za-
pragnęło podążać w swym życiu za Jezusem. 

• Módl się, by w czasie „Soboty dla misji” 
(15.09.) każdy zbór podjął służbę ewangeliza-
cyjną z literaturą dla mieszkańców ich miast.  

• Módl się o rozwój misji Bożej na terenie War-
szawy; o powstanie nowych zborów w tym 
mieście; o nowy, własny lokal działalność 
ewangelizacyjną dla zboru na Żoliborzu.  

 Refleksja 
„Opozycja urosła do takich rozmiarów, że Pa-
weł nie mógł już kontynuować swych prac  
w Damaszku. Wysłannik nieba rozkazał mu 
odejść na pewien czas, udał się więc do Arabii, 
gdzie znalazł bezpieczne schronienie. Tutaj,  
w samotności i na pustkowiu, Paweł miał naj-
lepszą sposobność do cichych studiów i rozmy-
ślań. Spokojnie przemyślał raz jeszcze swe mi-
nione doświadczenie i umocnił w sobie dzieło 
skruchy. Szukał Boga całym sercem i nie spo-
czął dopóty, dopóki nie nabrał pewności, że 
skrucha jego została przyjęta, a grzechy wyba-
czone. Pragnął zapewnienia, że Jezus będzie  
z nim w czasie jego zbliżającej się służby. Oczy-
ścił swą duszę z uprzedzeń i balastu tradycji, 
który takim ciężarem kładł się na dotychczaso-
wym jego życiu, i przyjął pouczenia ze Źródła 
Prawdy. Jezus zjednoczył się z nim i wzmocnił 
go w wierze, darzą go bogactwem Swej łaski  
i mądrości.  (Ellen G. White, Działalność aposto-
łów, Wyd. III., s. 78).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za bezcenny dar Jego Ducha.   

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 


