
	

TYDZIEŃ 28: 7.08-13.08.2016 

„Wyznawajcie	tedy	grzechy	jedni	drugim		
i	módlcie	się	jedni	za	drugich,	abyście	byli	uzdrowieni.		
Wiele	może	usilna	modlitwa	sprawiedliwego.”	(Jk	5,16).		

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 zupełne przyjęcie daru Chrystuso-
wego przebaczenia, abyś mógł prawdziwie 
wzrastać w Nim i doświadczać zmiany cha-
rakteru na Jego podobieństwo.  

• Módl się o Zbór w Szczytnie, aby dobroć Boża 
przejawiała się każdego dnia w życiu naszych 
braci i sióstr, oraz aby Bóg przyprowadzał do 
tej wspólnoty ludzi szczerze poszukujących 
zbawienia. 

• Módl się o to, aby w zborach naszej Diecezji 
panowała święta Boża sprawiedliwość oraz 
gorliwość; aby Pan oczyszczał z ukrytych 
przewinień i grzechów i mógł wylać w obfito-
ści Swego Świętego Ducha.   

• Mód się o Boże działanie podczas ewangeli-
zacji „Życie ma sens” w Suwałkach (12-22 sier-
pień), aby Pan Bóg błogosławił Swym Du-
chem wszystkich zaangażowanych w prowa-
dzenie wykładów i innych programów, oraz 
by wszyscy, którzy skorzystają z programu 
mogli doświadczyć Bożej pomocy. 

Refleksja 
„Grzech, który tylko nas dotyczy, należy wy-
znać Chrystusowi, jedynemu pośrednikowi 
między Bogiem a człowiekiem. (…) Każdy 
grzech jest obraza dla Boga i Bogu na być wy-
znany w imię Jezusa Chrystusa. Każdy jawny 
grzech musi być publicznie wyznany. Za zły 
czyn wobec bliźniego powinno się u pokrzyw-
dzonego szukać przebaczenia. Jeśli ci, którzy 
szukają zdrowia, są winni oszczerstw, jeśli siali 
niezgodę w domu, sąsiedztwie lub w kościele, 
powodowali rozłam i waśnie, jeśli przez jakikol-
wiek zły przykład doprowadzili innych do grze-
chu, wszystkie te przewinienia powinny być 
wyznane przed Bogiem i tymi, których obra-
żono. (…)  (Ellen G. White, Śladami Wielkiego 
Lekarza, wyd. XV, s. ).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za szczerość i odwagę, 

której udziela, abyśmy mogli Jemu wyzna-
wać wszelkie winy oraz prosić o wybaczenia 
tych, przeciwko którym zostały popełnione.  

• Dziękuj Panu za służbę Jezusa w niebiańskiej 
świątyni, gdzie jako nasz Arcykapłan przed 
Ojcem, wraz z Nim w największej gorliwości 
zabiega o twe wieczne zbawienie.  

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 


