
	

TYDZIEŃ 45: 4.12-10.12.2016 

„W	nadziei	radośni,	w	ucisku	cierpliwi,		
w	modlitwie	wytrwali”	(Rz	12,12).		

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 Boże błogosławieństwo dla już 
działających oraz nowych Klubów Zdrowia  
w naszej diecezji, aby poprzez tą ważną 
służbę wielu ludzi mogło poznać Chrystusa 
jako ich Lekarza ciała oraz ducha. Niech Pan 
Bóg dopomoże również w powołaniu Klubu 
Zdrowia w Grójcu.   

• Módl się żarliwie o pomoc Ducha Świętego 
podczas serii wykładów „Wielki bój” prowa-
dzonych w Warszawie, Radomiu, Zamościu  
i Ostrołęce. 

• Módl się z wiarą o nawrócenia ludzi w trakcie 
wykładów biblijnych prowadzonych w Olsz-
tynie, Poddębicach, Siedlcach i Biłgoraju.   

• Módl się bardzo gorąco o siostrę Ninę ze 
zboru w Krasnej Wsi, która uległa poważ-
nemu wypadkowi i obecnie jest w śpiączce 
farmakologicznej po operacji, aby Bóg dał jej 
zdrowie i pokrzepiał jej najbliższych.  

• Módl się o kurs „Rzucam palenie” prowa-
dzony w tych dniach w Skarżysku-Kamiennej.    

Refleksja 
„O wiele potężniejszą wymowę niż słowa ma 
życie szczerego, prawdziwego chrześcijanina. 
To, jakim jest człowiek, wywiera większy 
wpływ niż to, co mówi. Słudzy, posłani kiedyś 
do Jezusa, powrócili z oświadczeniem, że nigdy 
żaden człowiek nie mówił tak jak On. Przyczyna 
tego tkwiła w tym, że żaden człowiek nigdy nie 
żył tak jak On. Gdyby Jego życie było inne, nie 
mógłby tak mówić, jak mówił. Wraz z Jego sło-
wami rodził się zwyciężająca moc, ponieważ 
pochodziły one ze szczerego i świętego serca 
wypełnionego miłością, uprzejmością, uczyn-
nością i prawdą. Nasz własny charakter i do-
świadczenie decydują o naszym wpływie na in-
nych. Ażeby przekonać innych o mocy łaski 
Chrystusa, musimy sami ją znać w naszym 
sercu i życiu. Ewangelia, którą niesiemy, by ra-
tować dusze, musi być ewangelią, dzięki której 
nasze własne dusze są zbawione”(Ellen G. 
White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. V, 
s.347).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że życie Chrystusa coraz 

pełniej może objawiać się również w twoim 
życiu poprzez myśli, słowa oraz czyny.  

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 


