
	

TYDZIEŃ 91: 22.10-28.10.2017 

„Słuchajcie	mnie,	wy,	którzy	dążycie	do	sprawiedliwości,	wy,	którzy	szukacie	Pana.	
Spójrzcie	na	skałę,	z	której	jesteście	wyciosani,	

	i	na	kamieniołom,	z	którego	jesteście	wydobyci!”	(Iz	51,1)	
	

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 całkowite poddanie mocy Bożej.    
• Módl się o zbór w Białymstoku, aby wierzący 

wzrastali w codziennym podążaniu za Jezu-
sem, w jedności oraz zaangażowaniu w służ-
bie, oraz aby poprzez odbywające się obec-
nie wykłady ewangelizacyjne Pan Bóg popro-
wadził do siebie i nawrócił wiele osób  
o otwartych sercach.  

• Módl się gorliwie o działania ewangelizacyjne 
podejmowane w Kozienicach, aby Bóg 
otwierał wiele możliwości służby dla Jego 
chwały i dla zbawienia ludzi.  

• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas 
wspólnego spotkania Zarządu Diecezji z Ra-
dami Zborów Okręgu Lubelskiego (29.10). 

• Módl się o znaczący wpływ Ducha Bożego na 
uczestników wykładów „Postaw na zdro-
wie” prowadzonych w Poddębicach.   

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla róż-
nych działań podejmowanych w zborach  
z okazji rocznicy 500-lecia reformacji.  

 Refleksja 
„Zbawiciel nie taką widział przyszłość swych 
uczniów, jaką sobie oni wyobrażali – w blasku 
światowego bogactwa i czci ziemskiej, lecz wi-
dział ich otoczonych nienawiścią ludzką. Wśród 
zaburzeń świata widział uczniów otoczonych 
na każdym kroku niebezpieczeństwem i peł-
nych bojaźni. Mieli oni widzieć, jak Jeruzalem 
zostanie zburzone, świątynia zrównana z zie-
mią, nabożeństwo w niej na zawsze zniesione, 
a Izrael rozproszony po wszystkich krajach, po-
dobny do okręty rozbitego na samotnym wy-
brzeżu. (…) Naśladowcy Chrystusa nie powinni 
się jednak obawiać, że nadzieja ich jest da-
remna, lub lękać się, że Bóg ich opuści. Ucznio-
wie Chrystusa otrzymali w tej modlitwie 
(‘Twoje jest Królestwo i moc i chwała’) poucze-
nie, że mimo zła należy ufać Panu Bogu, któ-
rego królestwo rozciąga się ponad wszystko,  
i który po wszystkie czasy jest ich Ojcem i przy-
jacielem” (Ellen G. White, Nauki z Góry błogosła-
wienia, wyd. III, s. 113).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu, że pomimo różnych nie-

bezpieczeństw życia On chroni ciebie, po-
maga i ma Swoich cudownych dłoniach.  

 

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 


