
	

TYDZIEŃ 153: 30.12.2018-5.01.2019 

„Ja,	jedynie	ja,	jestem	Panem,	a	oprócz	mnie	nie	ma	wybawiciela.		
Ja	zwiastowałem,	wybawiałem	i	opowiadałem,	a	nie	kto	inny	wśród	was,		

i	wy	jesteście	moimi	świadkami	–	mówi	Pan	–	a	ja	jestem	Bogiem”		
(Iz	43,11.12)		

	
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, byś, mając w sercu wrażliwość 
Pana Jezusa, mógł prowadzić wiele osób do 
przyjęcia światła ewangelii i nowego życia.  

• Módl się o zbór Warszawa Centrum, aby zjed-
noczony w pobożności oraz gorliwości  
w służbie dla Pana Boga przynosił Mu chwałę 
oraz rozwijał się dając także początek no-
wym zborom w Warszawie.   

• Módl się o wpływ Ducha Bożego podczas wy-
kładów biblijnych w Suwałkach i Zamościu, 
by Bóg nawrócił 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 o wpływ Ducha Bożego w zborach 
podczas programu Modlitwa ma znaczenie. 

• Módl się 0 planowane na styczeń Kursy „Rzu-
cam Palenie” w Olsztynie i Ostródzie, aby 
Pan Bóg wielu osobom udzielił Swej pomocy.   

• Módl się o błogosławieństwo dla programu 
„Świadome rodzicielstwo” (12.01) w Lublinie.  

•  

 Refleksja 
„Usiłując doprowadzić ludzi do stóp krzyża, Pa-
weł nie starał się ich ganić, zwłaszcza tych, któ-
rzy byli rozwiąźli, ani nie ukazywał ohydy ich 
grzech w oczach świętego Boga. Raczej rozta-
czał przed nimi obraz prawdziwego celu życia, 
próbując oświecić ich umysły lekcjami boskiego 
Nauczyciela. Gdyby przyjęli te nauki, wydźwi-
gnęliby się z grzechu i nieświadomości do czy-
stości i sprawiedliwości. Kładł szczególny na-
cisk na praktyczną, codzienną pobożność  
i świętość, jaką każdy, kto chce znaleźć miejsce 
w Królestwie Bożym, musi osiągnąć. Pragnął 
gorąco ujrzeć, jak światło Ewangelii Chrystuso-
wej przebija mrok ich umysłów, aby sami mogli 
zrozumieć, jak wstrętne były ich niemoralne 
praktyki w oczach Bożych. Dlatego treścią na-
uki, jaką wśród nich głosił, był Chrystus i Jego 
ukrzyżowanie. Starał się wykazać im, że każde 
najżarliwsze badanie, największa radość, po-
winny się wiązać z cudowną prawda zbawienia, 
przez skruchę okazywaną Bogu i wiarę w Pana 
Jezusa Chrystusa” (Ellen G. White, Działalność 
apostołów, Wyd. III., s. 166).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za zwycięstwo nad złem.   
• Dziękuj Bogu  

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 


