
	

TYDZIEŃ 44: 27.11-3.12.2016 

„Eliasz	był	człowiekiem	podobnym	do	nas	i	modlił	się	usilnie	(…).	
Potem	znowu	się	modlił	(…)”		

(Jk	5,17).		

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, aby twoje serce było o płomienne 
w miłości do Boga i szczerej modlitwie.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo i kolejne 
nawrócenia osób w Wyszkowie, Ostrołęce 
oraz Zambrowie, gdzie prowadzona jest 
praca nad powołaniem grup wierzących.  

• Módl się o potężne działanie Ducha Świętego 
podczas serii wykładów „Wielki bój” prowa-
dzonych w Warszawie, Radomiu, Zamościu  
i Ostrołęce, a także podczas wykładów biblij-
nych w Siedlcach i Biłgoraju aby Dobry Bóg 
przyprowadzał wiele otwartych osób.   

• Módl się bardzo gorąco o siostrę Ninę ze 
zboru w Krasnej Wsi, która uległa poważ-
nemu wypadkowi, aby Pan Bóg błogosławił 
Swą łaską i mocą w jej zdrowiu oraz by Jego 
wsparcie wzmacniało jej najbliższą rodziną.  

• Módl się o młodzież w naszej Diecezji, aby 
pragnęła wzrastać w Chrystusie, oraz by 
zbory były dla niej przyjaznymi miejscami do 
rozwoju w służbie dla Boga.  

Refleksja 
„Wzywać Boga powinni wszyscy ci, którzy są 
niesprawiedliwie traktowani. Odwróćcie się od 
tych, którzy mają serca ze stali i przedłóżcie 
wasze prośby Stworzycielowi. Nie odrzuci 
tego, kto przychodzi do Niego ze złamanym 
sercem. Nie przepadnie żadna szczera modli-
twa. Wśród pienia niebieskich chórów słyszy 
Bóg wołanie najsłabszej istoty ludzkiej. Nieza-
leżnie od tego, czy wylewamy serce przed Bo-
giem w izdebce, czy też kierujemy do Niego 
myśli idąc drogą – słowa nasze dochodzą do 
tronu Najwyższego. Może ich nie słyszeć żadne 
ludzkie ucho, ale nie zamrą w milczeniu, nie 
zginą w nawale różnych spraw. Nikt nie może 
stłumić pragnienia duszy, wznosi się ono po-
nad zgiełk ulic, ruchliwość tłumów, wprost do 
stropów niebieskich. Bóg jest tym, do którego 
mówimy i  nasze modlitwy będą wysłuchane.” 
(Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, wyd. 
III, s.110).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za Jego stałe i żarliwe 

pragnienie bycia z tobą oraz za pomoc, któ-
rej udziela, a także za wrażliwość na twoje 
prośby i wołania.   

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 


