
	

TYDZIEŃ 145: 4.11.-10.11.2018 

„Jeśliście	tylko	słyszeli	o	nim	i	w	nim	pouczeni	zostali,	gdyż	prawda	jest	w	Jezusie;		
Zewleczcie	z	siebie	starego	człowieka	wraz	z	jego	poprzednim	postępowaniem,	

którego	gubią	zwodnicze	żądze,	
I	odnówcie	się	w	duchu	umysłu	waszego”	(Ef	4,21-23)	

	
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, byś z zaangażowanym sercem 
i niestrudzoną uwagą codziennie rozważał 
życie Zbawiciela Jezusa Chrystusa.  

• Módl się o zbór w Piotrkowie Trybunalskim, 
o opiekę dla wierzących oraz mądrość i moc 
Ducha Bożego w służbie podejmowanej dla 
zbawienia bliźnich.  

• Módl się o cudowną Bożą pomoc podczas 
wykładów dotyczących Dekalogu (10.11-15.12) 
prowadzonych przez młodzież zboru War-
szawa Centrum, aby Bóg był wywyższony.  

• Módl się o to, by Pan Bóg bardzo wspierał na 
wykładach „Bądź zdrów” oraz wykładach Pi-
sma Świętego w Zamościu.  

• Módl się gorliwie o nowe miejsce na działal-
ność ewangelizacyjną zboru Warszawa Żoli-
borz, aby Pan Bóg wreszcie wysłuchał.  

•  Módl się dalej o Kamelię ze zboru w Łodzi 
Górnej, aby Pan Bóg uzdrowił ją, wzmacniał 
jej najbliższych i wszystkich modlących się.     

 

 Refleksja 
„To w Antiochii zaczęto po raz pierwszy nazy-
wać uczniów chrześcijanami. Imię to nada-
wano im z powodu Chrystusa, który stanowił 
główny temat ich nauk, kazań i rozmów. Wciąż 
wspominali wypadki, które zaszły w dniach 
Jego ziemskiej służby, gdy bezpośrednio od-
czuwali Jego błogosławioną obecność. Nie-
strudzenie rozważali Jego nauki i Jego cu-
downe uzdrowienia. Drżącymi wargami 
i z oczami pełnymi łez opowiadali o Jego mę-
kach w ogrodzie, Jego upokorzeniu, przesłu-
chiwaniu i straceniu, Jego cierpliwości i poko-
rze z jaką znosił zniewagi i tortury zgotowane 
przez swych wrogów, o Jego właściwej Bogu 
litości, z którą modlił się za swych prześladow-
ców. Jego zmartwychwstanie i wniebowstą-
pienie, Jego działalność w niebie jako Pośred-
nika upadłych ludzi były głównymi tematami 
ich radosnych rozważań. Mogli więc poganie 
nazywać ich chrześcijanami, ponieważ głosili 
Chrystusa i przez Niego zanosili swe modlitwy 
do Boga” (Ellen G. White, Działalność aposto-
łów, Wyd. III., s. 97).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj za prawdziwe życie z Chrystusem.  

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 


