
	

TYDZIEŃ 27: 31.07-6.08.2016 

„A	modlitwa	płynąca	z	wiary	uzdrowi	chorego	
i	Pan	go	podźwignie;		

jeśli	zaś	dopuścił	się	grzechów,		
będą	mu	odpuszczone”	(Jk	5,15).		

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 osoby chore i cierpiące w naszej 
Diecezji, aby z całkowitą pokorą mogły pole-
gać na łasce Bożej doznając pomocy zgodnej 
z Jego wolą.  

• Módl się o Zbór w Szarowie, aby doświadczał 
codziennie mocy, pokoju i jedności Ducha 
Świętego, oraz aby służył wywierając dobry 
wpływ w lokalnej społeczności.  

• Módl się o radość i moc w przestrzeganiu 
wszelkich Bożych przepisów dotyczących 
twego fizycznego i duchowego zdrowia.  

• Mód się o Boże działanie podczas ewangeli-
zacji namiotowej w Suwałkach (12-22 sier-
pień), aby Pan Bóg błogosławił Swym Du-
chem wszystkich zaangażowanych w prowa-
dzenie wykładów i innych programów, oraz 
by otwierał serca ludzi na ewangelię, tak aby 
Bóg był bardzo uwielbiony we wszystkich 
działaniach.  

• Módl się gorąco o rozwiązanie problemów 
lokalowych Zboru Warszawa Żoliborz.  

Refleksja 
„W wielu przypadkach modlitwa o uzdrowie-
nie chorego , którą uważa się za modlitwę 
wiary, nie jest niczym innym, jak zarozumial-
stwem. U wielu osób przyczyną chorób są na-
łogi. Osoby te nie żyją zgodnie z prawem na-
tury i zasadami ścisłej wstrzemięźliwości. Inni 
lekceważą prawa zdrowia przez złe nawyki  
w jedzeniu i piciu, ubieraniu i pracy. Często 
pewne nałogi są przyczyną osłabienia umysłu  
i duszy. Czy te osoby mogą otrzymać błogosła-
wieństwo zdrowia, gdy będą kontynuować nie-
bezpieczne przestępowanie praw Bożych, fi-
zycznych i duchowych, przypuszczając, że 
skoro Bóg uzdrowił ich w odpowiedzi na ich 
modlitwę, to w dalszym ciągu wolno stosować 
im szkodliwe praktyki i zaspokajać apetyt bez 
ograniczenia? Gdyby Bóg dokonał cudu w przy-
wróceniu takim osobom zdrowia, sam by je za-
chęcił do dalszego brnięcia w grzechu.” (Ellen 
G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. XV,  
s. 159).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu za Jego prawość i łaskawość 

oraz za działanie zawsze dla twego dobra.  
• Dziękuj Bogu za dar zbawienia w Jezusie.  

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 


