
	

TYDZIEŃ 150: 9.12.-15.12.2018 

„Albowiem	uznałem	za	właściwe	nic	innego	nie	umieć	między	wami,		
jak	tylko	Jezusa	Chrystusa	i	to	ukrzyżowanego.		

(1	Kor	2,2)	
	

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 zawsze swoim życiem i sło-
wami wywyższał Pan Jezusa przez innymi.  

• Módl się o zbór w Starachowicach, by zawsze 
mocno był ugruntowany w wierze i miłości 
Chrystusa oraz zaangażowany w każde do-
bre dzieło we współpracy z Bogiem, które On 
pragnie realizować.  

• Módl się o wspaniałe doświadczenia podczas 
„Soboty dla misji” (15.12) w naszych zborach. 

• Módl się o wpływ Ducha Bożego podczas wy-
kładów biblijnych w Warszawie, Giżycku, Ło-
dzi, Suwałkach czy Zamościu, by Niebiański 
Ojciec przyprowadził do Siebie wiele Swych 
umiłowanych dzieci.  

•  Módl się nadal o Kamelię, aby Pan Bóg dalej 
pomagał dodając Swej mocy i łaski, dziękując 
za wspaniałą poprawę jej stanu zdrowia.  

• Módl się o Boża prowadzenia podczas naj-
bliższego posiedzenia Rady Diecezji Wschod-
niej (16.12), Jego inspirację, mądrość oraz 
moc do realizowania Bożej woli.  

 Refleksja 
„Poświęceni wysłannicy, którzy we wczesnych 
dniach chrześcijaństwa nieśli zagrożonemu 
światu radosną wieść o zbawieniu, nie myśleli 
o wywyższeniu siebie, aby przez to nie zniwe-
czyć swego przedstawienia Chrystusa ukrzyżo-
wanego. Nie pożądali oni władzy ani uwielbie-
nia. Ukryci w cieniu Zbawiciela głosili wielki 
plan zbawienia i wywyższali życie Chrystusa, 
twórcy i wykonawcy tego planu. Chrystus i 
tylko Chrystus był zawsze treścią ich nauk, ten 
sam wczoraj, i dziś, i na wieki. Gdyby ci, którzy 
dziś głoszą Słowo Boże, podnieśli wyżej krzyż 
Chrystusowy, służba ich stałby się daleko bar-
dziej owocna. Gdyby dzięki nim grzesznicy mo-
gli rzeczywiście poważnie spojrzeć na ukrzyżo-
wanego Zbawiciela, pojęliby głębokie miłosier-
dzie Boże oraz pełnię swego grzechu. Śmierć 
Chrystusa dowodzi wielkiej miłości Bożej do 
człowieka” (Ellen G. White, Działalność aposto-
łów, Wyd. III., s. 128.129).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za Jego niewyczerpaną 

miłość do ciebie, którą niech pozwoli zaw-
sze właściwie cenić.  

• Dziękuj Bogu za możliwość mówienia o Nim.  

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 


