
	

TYDZIEŃ 39: 23.10-29.10.2016 

„A	ja	wam	powiadam:	Miłujcie	nieprzyjaciół	waszych	
i	módlcie	się	za	tych,	którzy	was	prześladują”	(Mt	5,44).		

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 te osoby w naszej Diecezji, które 
przeżywają trudność w związku z decyzją 
chrztu, którą podjęły, aby zachęta i moc Du-
cha Świętego pomogły im być z Chrystusem.  

• Módl się o grupę w Mrągowie, aby wierzący, 
którzy ją tworzą mogli doświadczać wielkiej 
Bożej pomocy w życiu i służbie, a podejmo-
wane działania niech przyniosą dobry owoc 
w postaci nawróconych osób.  

• Módl się o te osoby, które doświadczając 
przeciwności oraz ataków złego ze względu 
na wierność Chrystusowi, aby Bóg szczegól-
nie każdego wzmocnił i pomógł zachować 
Chrystusową postawę.  

• Módl się o szczególną  Bożą pomoc w przy-
gotowaniach do serii wykładów „Wielki bój” 
i innych wykładów biblijnych , które odbędą 
się wkrótce w różnych miejscach Diecezji.  

• Módl się o Bożą pomoc dla uczestników wy-
kładów „Bądź zdrów” w Poddębicach oraz 
wykładów biblijnych w Biłgoraju .  

Refleksja 
„(Chrystus) Opuścił swoje niebieskie mieszka-
nie, aby przynieść swym nieprzyjaciołom chleb 
żywota, a choć od żłóbka aż do grobu prześla-
dowano Go, nie zabito w Nim przecież uczucia 
przebaczającej miłości. Jezus mówi przez pro-
roka Izajasza: ‘Mój grzbiet  nadstawiałem tym, 
którzy bija, a moje policzki tym, którzy mi wyry-
wają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem 
przed obelgami i pluciem’ (Izaj. 50,6). (…) Po-
przez wszystkie wieki brzmi z krzyża na Golgo-
cie modlitwa Zbawiciela za morderców i umie-
rającego złoczyńcę. Chrystusa otaczała obec-
ność Ojca, nie spotkał Go zatem nic ponad to, 
co dopuściła nieskończona Miłość. Świado-
mość tego była źródłem pociechy dla Jezusa – 
jest nim dziś i dla nas. Kto posiada Ducha Bo-
żego – pozostaje w Chrystusie, cios zwrócony 
przeciwko dziecku Bożemu pada na Zbawi-
ciela, który je chroni swą obecnością, a cokol-
wiek przyjdzie, to za wolą Chrystusa.” (Ellen  
G. White, Nauki z góry błogosławienia, wyd. III, 
s. 70).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za łaskę, jaką okazał 

grzesznikom i za dar zbawienia. 

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 


