
	

TYDZIEŃ 138: 16.09.-22.09.2018 

„Której	(ewangelii)	sługą	zostałem	według	daru	łaski	Bożej,		
okazanej	mi	przez	Jego	wszechmocne	działanie.		

Mnie,	najmniejszemu	ze	wszystkich	świętych,	została	okazana	ta	łaska,		
abym	zwiastował	poganom	niezgłębione	bogactwo	Chrystusowe”	(Ef	3,7.8)	

	
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, byś codziennie mógł opowia-
dać innym o zbawieniu w Chrystusie.    

• Módl się o zbór w Lublinie, by wierzący trwali 
w prawdziwej jedności wiary i miłości Chry-
stusa, a w realizowaną misję angażował się 
każdy w mocy Ducha Świętego.   

• Módl się o Bożą moc i atmosferę oraz wpływ 
Ducha Świętego podczas wykładów ewange-
lizacyjnych w Kutnie.   

• 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 o rozwój misji Bożej na terenie War-
szawy, o powstanie nowych zborów oraz  
o nowy Dom Modlitwy w tym mieście.  

• Módl się o Kluby Zdrowia w naszej Diecezji, 
które rozpoczęły powakacyjną działalność, 
aby każde spotkanie było inspiracją dla 
uczestników do zmian i poznania Boga.  

 Refleksja 
„Jako swych przedstawicieli wśród ludzi Bóg 
nie wybiera aniołów, którzy nigdy nie upadli, 
ale istoty ludzkie o tych samych namiętno-
ściach jak ci, których gotowi są ratować. Chry-
stus przyjął ludzką naturę, ażeby mógł osią-
gnąć człowieczeństwo: Bosko-ludzki Zbawi-
ciel, niezbędny był dla zbawienia świata. I tak 
mężczyznom, jak i kobietom, powierzone zo-
stało święte zaufanie, że będą zwiastować 
‘Niezgłębione bogactwo Chrystusowe’ (Ef. 
3,8). Pan w Swej mądrości styka szukających 
prawdy z bliźnimi, którzy ją posiedli. Taki wła-
śnie jest plan Niebios, aby ci, którzy przyjęli 
światło, podzielili się nim z tymi, którzy są  
w ciemności. Natura ludzka, uzupełniająca swe 
doskonałości z wielkiego Źródła mądrości, jest 
czujnym narzędziem, przez które ewangelia 
doświadcza swej przekształcającej mocy na 
sercach i umysłach” (Ellen G. White, Działalność 
apostołów, Wyd. III., s. 84).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za Jego niesamowite zaanga-

żowanie w ratowanie człowieka.  
• Dziękuj Bogu, za każdą, choćby najskrom-

niejszą służbę, którą czynisz dla Niego.  

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 


