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„A	gdy	przyszli	na	miejsce,	zwane	Trupią	Czaszką,		
ukrzyżowali	go	tam,	także	i	złoczyńców,		
jednego	po	prawicy,	a	drugiego	po	lewicy.		

A	Jezus	rzekł:	Ojcze,	odpuść	im,	bo	nie	wiedzą,	co	czynią”	(Łk	23,33-34).		

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, by w zborach naszej Diecezji 
panował duch przebaczenia, pojednania i po-
szukiwania Bożych rozwiązań w konfliktach.   

• Módl się o braci i siostry z grupy w Ostrowi 
Mazowieckiej, aby wzrastali w Chrystusie, 
Jego łasce oraz mocy, a także, by wykony-
wana przez nich służba przyczyniła się do 
wiecznego ratunku wielu mieszkających tam 
osób.  

• Módl się o codzienną moc do naśladowania 
Pana Jezusa w miłości do bliźnich.  

• Módl się o obfite Boże błogosławieństwo 
podczas rozpoczynającej się od 12 listopada  
serii wykładów „Wielki bój”, które odbędą 
się w Warszawie, Lublinie, Radomiu, Zamo-
ściu, Siedlcach oraz Ostrołęce, aby Dobry 
Bóg wspierał prowadzących w wywyższaniu 
Chrystusa i dotykał serc uczestników.  

• Módl się o rodziny przeżywające problemy, 
konflikty, aby Pan Bóg leczył zranione serca, 
oraz by Jego miłość zwyciężała w nich.  

Refleksja 
„Dziećmi Bożymi są ci, którzy posiadają naturę 
podobną do Boskiej. Ani stanowisko, ani po-
chodzenie, ani narodowość, ani przywileje reli-
gijne nie stanowią o członkostwie rodziny Bo-
żej, lecz jedynie miłość obejmująca całą ludz-
kość. Nawet grzesznicy, których serca nie są 
całkowicie zamknięte na wpływ Ducha Bo-
żego, będą reagować na dobroć: podczas gdy 
mogliby odpowiadać nienawiścią na nienawiść, 
będą odpowiadać miłością na miłość. Jedynie 
Duch Boży płaci miłością na nienawiść. Być za-
tem uprzejmym wobec niewdzięcznych i złych, 
czynić dobrze tym, od których niczego się nie 
spodziewamy, to cechy charakteru Bożego  
i dowód, że jesteśmy dziećmi Najwyższego.” 
(Ellen G. White, Nauki z góry błogosławienia, 
wyd. III, s. 73.74).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za Jego niezwyciężoną 

miłość, której nie pokona najbardziej nawet 
zaciekła nienawiść i za to, że On taką miłość 
daje do twego serca. 

• Dziękuj Panu Bogu za łaskę zbawienia daną 
nam w Chrystusie i za siłę, którą jedynie On 
może dać, by odpowiadać dobrem na zło.                                   

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 


