
	

TYDZIEŃ 90: 15.10-21.10.2017 

„A	on	odpowiedział:	Nie	bój	się,	bo	więcej	jest	tych,	którzy	są	z	nami,	niż	tych,	którzy	
są	z	nimi.	Elizeusz	modlił	się	tymi	słowy:	Panie,	otwórz	jego	oczy,	aby	przejrzał.		

I	otworzył	Pan	oczy	sługi,	i	przejrzał,	a	oto	góra	pełna	była	koni	i	wozów	ognistych	
wokół	Elizeusza”	(1	Krl	6,16.17)	

	
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 osobistą, codzienną, prawdziwą 
pobożność oraz zapał do służby ewangeliza-
cyjnej dla ludzi wokół ciebie.   

• Módl się o grupę w Bełchatowie, aby dzięki 
Bożemu błogosławieństwu wierzący wzra-
stali w poznaniu Chrystusa, jedności oraz mi-
łości, a także by służyli w mocy Ducha potrze-
bującym, prowadząc wielu do zbawienia.   

• Módl się o wielką Bożą pomoc i błogosła-
wieństwa podczas serii wykładów ewangeli-
zacyjnych (15-26.10) prowadzonych przez pa-
stora G. Webstera w Białymstoku.   

• Módl się o Bożą pomoc i działanie Ducha 
Świętego podczas realizowanego w Warsza-
wie programu „Życie ma sens”.  

• Módl się w ogromne Boże działanie w roz-
woju pracy ewangelizacyjnej w Grójcu oraz  
o błogosławieństwa podczas rozpoczynają-
cych się tam spotkań „Klubu Zdrowia”.  

• Módl się, abyś w tym tygodniu naprawdę 
mógł pomóc wielu zniechęconym i smutnym.   

 Refleksja 
„Chrystus nie opuści nigdy naszej duszy, za 
którą poniósł śmierć. Chyba, że dusza sama 
opuści Go i zostanie pokonana przez pokusy, 
ale Chrystus nie odwróci się nigdy od tych, za 
których zapłacił okup swoim własnym życiem. 
Gdybyśmy posiadali duchowy wzrok, widzieli-
byśmy dusze, które obciążone kłopotami, znę-
kane troskami i zniechęcone pragną śmierci; 
widzielibyśmy także aniołów spieszących z po-
mocą kuszonym i stojącym nad przepaścią, od-
pychających złe duchy otaczające te dusze  
i prowadzących je na pewny grunt. Wielkie 
walki, które te dwie armie między sobą sta-
czają, są tak rzeczywiste, jak walki wojsk ziem-
skich, a od ich wyniku zależy wieczny los. (…) 
Żyjcie w łączności z żywy Bogiem, wówczas bę-
dzie was trzymał silnie za rękę i nie puści was. 
Poznawajcie miłość i wierzcie w nią, w miłość, 
którą ma Bóg ku nam, a będziecie pewnie, że ta 
miłość jest niezwyciężoną obroną, mimo 
wszelkich planów i zabiegów szatana” (Ellen G. 
White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd. III,  
s. 112).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu za Jego niezwyciężoną miłość.  

 

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 


