
	

TYDZIEŃ 151: 16.12.-22.12.2018 

„Błogosławieni	jesteście,	gdy	wam	złorzeczyć	i	prześladować	was	będą		
i	kłamliwie	mówić	na	was	wszelkie	zło	ze	względu	na	mnie!	Radujcie	i	weselcie	się,	
albowiem	zapłata	wasza	obfita	jest	w	niebie;	tak	bowiem	prześladowali	proroków,	

którzy	byli	przed	wami”	(Mt	5,11.12)	
	
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 to, by twe życie nie weszło nigdy 
na drogę skrajności i radykalizmu, ale byś uf-
nie wierny wszystkim naukom Chrystusa miał 
zawsze w sercu Jego ciepłą miłość do ludzi. 

• Módl się o zbór w Suwałkach, aby panowała 
w nim zgoda i by w mocy Bożej wierzący sta-
nowili prawdziwą światłość na drodze 
wszystkich poszukujących zbawienia, a Pan 
Bóg niechaj nawraca do Siebie wielu.  

• Módl się o wpływ Ducha Bożego podczas wy-
kładów biblijnych w Suwałkach i Zamościu, 
by Bóg przyprowadził do Siebie wiele osób.  

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

• Módl się 0 planowane na styczeń Kursy „Rzu-
cam Palenie” w Olsztynie i Ostródzie, aby 
Pan Bóg przyprowadził wiele osób i udzielił 
im Swojej pomocy.  

• Módl się o dzieci w naszej Diecezji, aby wzra-
stały w Bożej ochronie i szły Jego drogami.  

 Refleksja 
„’A gdy im wiele razów zadali wrzucili ich do 
więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby 
ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki roz-
kaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi 
ich zakuł w dyby’. Apostołowie cierpieli naj-
sroższe tortury, znajdując się w pozycji spra-
wiającej ból, ale nie narzekali. Przeciwnie, uwię-
zieni w ciemnym, pustym lochu pokrzepiali się 
wzajemnie słowami modlitwy i śpiewali pieśni 
ku chwali Boga, bowiem okazali się godni by 
cierpieć wstyd dla Niego. Serca ich wypełniała 
głęboka miłość, gorąca dla sprawy ich Odkupi-
ciela. (…) Ze zdziwieniem przysłuchiwali się 
inni więźniowie dźwiękom modlitw i pieśni do-
biegających z wnętrza więzienia. Przyzwycza-
jeni byli słyszeć wrzask, lament i przekleństwa 
zakłócające ciszę nocną, ale nigdy dotychczas 
nie słyszeli oni słów modlitwy i dziękczynienia 
unoszących się z mrocznej celi” (Ellen G. White, 
Działalność apostołów, Wyd. III., s. 131.132).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za Jego codzienną 

opieką na tobą i twoją rodziną.  
• Dziękuj Bogu za możliwość znoszenia tru-

dów z powodu prawdziwej wierności Jemu.  

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 


