
	

TYDZIEŃ 162: 3.03.-9.03.2019 

„Żeby	Chrystus	przez	wiarę	zamieszkał	w	sercach	waszych,	a	wy,	wkorzenieni		
i	ugruntowani	w	miłości,	zdołali	pojąć	ze	wszystkimi	świętymi,	jaka	jest		

szerokość	i	długość,	i	wysokość,	i	głębokość,	i	mogli	poznać	miłość	Chrystusową,	
która	przewyższa	wszelkie	poznanie”	(Ef	4,17-19)		

	
Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 lub wię-
cej osób, które pragniesz przyprowadzić do 
Jezusa Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bo-
żego w Diecezji Wschodniej.    

• Prosimy bardzo Ciebie, drogi Boże, o to, by 
nasze myśli, uczucia i motywacje były czyste 
i pełne Twojej prawdziwej miłości.  

• Modlimy się o grupę w Ciechanowie, aby wie-
rzący wzmacniani codziennie mocą z wyso-
kości żyli dla chwały Bożej służąc bliźnim i do-
świadczając cudownego Bożego działania.  

• Prosimy bardzo Pana Boga o pomoc w dzia-
łaniach misyjnych na terenie Warszawy i o po-
wołanie nowych zborów i grup w tym mieści.  

• Modlimy o Boże wpływ podczas kursu anty-
nikotynowego w Mrągowie oraz wykładów 
zdrowotnych w Kozienicach.  

• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Du-
cha Świętego podczas wykładów ewangeli-
zacyjnych prowadzonych w Starachowicach, 
Suwałkach oraz Zamościu, by wiele osób zo-
stało przyprowadzonych do Chrystusa.   

• Modlimy się o Krzysztofa, z okolic Hajnówki, 
by po wypadku, którego doświadczył wracał 
do sił i zdrowia w łasce, i pokoju Bożym.  

 Refleksja 
„W żaden sposób nie może być prawdziwym 
uczniem Chrystusa ten, kto złożywszy nawet 
uroczyste zapewnienie, nie wypełnił swego 
serca miłością do Boga i bliźnich. Choćby posia-
dał wielką wiarę i moc czynienia nawet cudów, 
wiara jego bez miłości nie jest nic warta. Czło-
wiek taki może wykazać wielką wspaniałomyśl-
ność, ale gdyby usiłował z jakichś innych niż mi-
łość powodów oddać cały swój majątek, by na-
karmić ubogich, to czyn taki nie zapewni mu ła-
ski u Boga. W zapale swoim może ponieść  
i śmierć męczeńską, lecz jeśli nie będzie ona 
wynikiem miłości, Bóg uzna go tylko za ambit-
nego obłudnika lub fałszywego entuzjastę. ‘Mi-
łość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie 
zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie na-
dyma się’. Najczystsza radość wypływa z naj-
głębszej pokory. Najsilniejsze i najszlachetniej-
sze charaktery zbudowane są na fundamencie 
cierpliwości, miłości i poddania się woli Boga” 
(Ellen G. White, Działalność apostołów, Wyd. III., 
s. 192.193).      

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Panie Boże, że nieustanie 

uczysz nas prawdziwej miłości do ludzi.  

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 


