
	

TYDZIEŃ 139: 23.09.-29.09.2018 

„Przede	wszystkim	więc	napominam,	aby	zanosić	błagania,	modlitwy,	prośby,	dzięk-
czynienia	za	wszystkich	ludzi,	za	królów	i	za	wszystkich	przełożonych,	abyśmy		
ciche	i	spokojne	życie	wiedli	we	wszelkiej	pobożności	i	uczciwości.	Jest	to	rzecz	

miła	i	dobra	przed	Bogiem,	Zbawicielem	naszym”	(1	Tm	2,1-3)	
	
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 do Pana Boga o ludzi znanych i na 
wysokich stanowiskach, abyśmy potrafili za-
nieść im prawdziwą ewangelię Bożej miłości, 
wśród wielkiej pomocy Ducha Bożego, i aby 
wielu nawróciło się, i przyjęło dar zbawienia.  

• Módl się o zbór Łódź Górna, aby dzięki Bo-
żemu działaniu wierzący trwali w prawdziwej 
jedności miłości Chrystusa, realizując z mocą 
służbę dla zbawienia innych. Proś także Pana 
Boga, by z powodzeniem dokończone zo-
stały sprawy formalne dotyczące oddania no-
wego Domu modlitwy.   

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

• Módl się o program misyjny w Zambrowie 
(23-30.09), aby bardzo wiele osób doznało 
pomocy i chciało iść w życiu za Jezusem. 

• Módl się o to, aby Duch Święty działał we 
wspaniałej atmosferze podczas programu 
Expo Zdrowie w Puławach (30.09). 

 Refleksja 
„Bóg powołuje poważnych, pokornych pra-
cowników, którzy zaniosą Ewangelię do wyż-
szych warstw. Niepojęte i dziś nawet niedo-
strzegalne cuda i znaki towarzyszyć muszą tym 
aktom nawrócenia. Najwięksi na tej ziemi nie 
znajdują się przecież poza zasięgiem cudotwór-
czej mocy Boga. Gdyby ci, którzy współpracują 
z Nim, byli mężami spełniającymi wiernie i męż-
nie swe obowiązki, Bóg nawróciłby ludzi zaj-
mujących wpływowe i odpowiedzialne stano-
wiska, obdarzonych wysokim intelektem i du-
żymi wpływami. Przez moc Ducha Świętego 
wielu przyjmie zasady Boże. Nawróceni dla 
prawdy, staną się w Bożych rękach narzę-
dziami głoszącymi światło. Ludzie ci dźwigać 
będą szczególne brzemię dla innych dusz tej sa-
mej zaniedbanej warstwy społecznej. Czas  
i pieniądze poświęcą dla dzieła Pańskiego  
i nowa potęga i nowe powodzenie udzielone 
będzie Kościołowi” (Ellen G. White, Działalność 
apostołów, Wyd. III., s. 87).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu, za to że zawsze gotów jest 

czynić wszystko dla zbawienia człowieka.   
• Dziękuj Bogu, że nosi twoje ciężary życia.   

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 


