
	

TYDZIEŃ 47: 18.12-24.12.2016 

„(…)	W	Chrystusie	Jezusie,	Panu	naszym,	w	którym	mamy	swobodę	
	i	dostęp	do	Boga	z	ufnością	przez	wiarę	w	niego.		

Przeto	proszę,	abyście	nie	upadali	na	duchu	z	powodu	udręk	(…)”	
(Ef	3,	11-13)			

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 siostry i braci, którzy ze względu 
na swą wiarę przechodzą trudne doświad-
czenia życia o pomoc i łaskę od Boga dla nich.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla misji 
prowadzonej w Skarżysku-Kamiennej i Kozie-
nicach, by Pan Bóg prowadził ludzi do Siebie 
oraz pomagał osobom zaangażowanym  
w służbę na tych terenach.  

• Módl się z o serce otwarte na codzienne moż-
liwości służby misyjnej dla osób, które Pan 
Bóg stawia na twej drodze życia.  

• Módl się o braci i siostry zaangażowanych  
w służbę muzyczną, by talenty otrzymane od 
Pana Boga wykorzystywali dla Jego chwały.   

• Módl się gorąco o siostrę Ninę ze zboru  
w Krasnej Wsi, która uległa poważnemu wy-
padkowi, aby Bóg dał jej zdrowie oraz wspie-
rał jej najbliższych.  

• Módl się o szczególną Bożą pomoc i działanie 
podczas najbliższego posiedzenia Rady Die-
cezji Wschodniej (18 grudnia).  
 

Refleksja 
„(Chrystus) Dozwala, by ‘głębokie wody uci-
sku’ omyły nasze dusze, byśmy poznali Boga  
i Jezusa Chrystusa, którego zesłał na ziemię, 
żeby w głębi duszy zrodziło się pragnienie 
oczyszczenia od wszelkich plam, i byśmy z tego 
utrapienia wyszli czyści, święci i szczęśliwi. Czę-
sto wkraczamy w ogień doświadczeń z sercem 
pełnym samolubstwa. Jeśli cierpliwie znie-
siemy próbę, to po wyjściu z niej, nasz charak-
ter będzie zgodny z charakterem Jezusa. Jeśli 
Pan osiągnie w tym doświadczeniu zamierzony 
przez siebie cel, wówczas, ‘wyniesie jak świa-
tłość sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak 
słońce w południe’ (Ps. 37,3). Nie ma obawy, że 
Pan nie przyjmie modlitw i próśb swych dzieci. 
Niebezpieczeństwo leży w tym, że one same, 
pod wpływem pokus i doświadczeń, przestają 
trwać w modlitwie” (Ellen G. White, Przypowie-
ści Chrystusa, wyd. III, s.110).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Chrystusowi, że przyjmuje twą 

każdą szczerą modlitwę i wspiera cię hojnie 
Swymi błogosławieństwami.   

• Dziękuj Bogu za siły do znoszenia przeciw-
ności i łaskę do pokonywania problemów.   

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 


