
	

TYDZIEŃ 42: 13.11-19.11.2016 

„Daj	przeto	twemu	słudze	serce	rozumne,	aby	umiał	sądzić	twój	lud,		
rozróżniać	między	dobrem	i	złem,	

inaczej	bowiem,	któż	potrafi	sądzić	ten	twój	ogromny	lud”	(1	Krl	3,9).		

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 rozwój ewangelii na nowych tere-
nach naszej Diecezji, aby Bóg powoływał 
tych, którzy z zapałem wykonają pracę dla 
Niego.  

• Módl się o braci i siostry z grupy w Siedlcach, 
aby wzrastali w Chrystusie Jezusie, Jego ła-
sce oraz mocy, a także, by wykonywana 
przez nich służba przyczyniła się  

• Módl się o obfite Boże błogosławieństwo dla 
wykładów biblijnych w Warszawie, Lublinie, 
Radomiu, Zamościu, Siedlcach, Biłgoraju oraz 
Ostrołęce, a także o kurs „Rzucam Palenie” 
w Ostrowcu Św. (14-18.11), aby Dobry Bóg 
wspierał prowadzących w wywyższaniu 
Chrystusa i przyprowadził jak najwięcej osób 
o otwartych sercach, pomagając im poznać  
i przyjąć prawdę o zbawieniu w Jezusie.   

• Módl się o brata Piotra Stachurskiego, by 
jego służba jako Przewodniczącego Diecezji 
pełna była Bożej mądrości oraz mocy i przy-
nosiła prawdziwe błogosławieństwo bliźnim.  

Refleksja 
„Kiedy nadejdą doświadczenia, których sens 
będzie trudno sobie wytłumaczyć, nie powinny 
one naruszać naszego spokoju. (…) Żywiąc 
duch odwetu szkodzimy samym sobie. Bu-
rzymy naszą ufność i zasmucamy Ducha Świę-
tego. Przy naszym boku stoi świadek z nieba, 
który zbuduje twierdzę, by nas strzegła przed 
wrogami. Otoczy nas boską sprawiedliwością. 
Przez nią szatan nie przejdzie, nie przebije tar-
czy zesłanej z nieba. Niech się nikomu nie zdaje, 
że w świecie pełnym zła i grzechu uda się unik-
nąć trudności. One jednak prowadza nas do 
przedsionka Najwyższego. Pan powiedział: 
‘Wzywaj mnie w dniu niedoli’ (Ps. 50,15). Prosi, 
byśmy nasze troski, kłopoty, jak i potrzebę po-
mocy przedkładali Bogu. Wzywa nas, byśmy 
umieli wytrwać w modlitwie. Gdy tylko zjawiają 
się trudności powinniśmy przyjść do Niego  
z poważnymi, szczerymi prośbami.” (Ellen  
G. White, Przypowieści Chrystusa, wyd. III,  
s. 108.109).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to, że jest z tobą w do-

świadczeniach, radościach i smutkach, oraz 
że daje ci pomoc i najlepsze rozwiązanie.  

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 


