
	

TYDZIEŃ 144: 28.10.-3.11.2018 

„Anioł	Pański	zakłada	obóz	wokół	tych,	którzy	się	go	boją	i	ratuje	ich.	
Skosztujcie	i	zobaczcie,	że	dobry	jest	Pan:		

Błogosławiony	człowiek,	który	u	niego	szuka	schronienia!	
(Psalm	34,8.9)	

	
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 był prawdziwie posłańcem 
Pana Boga niosącym ludziom Jego miłość.     

• Módl się o zbór w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
by łaska Boża wypełniała serca wszystkich 
wierzących oraz aby ewangelia była gło-
szona przez nich z wiarą i mocą Ducha.  

• Módl się o wielką Bożą pomoc podczas dzia-
łań podejmowanych dla mieszkańców Grójca 
oraz Skarżyska-Kamiennej, aby wielu otwo-
rzyło swoje serca dla Pana Jezusa.   

• Módl się o to, by Pan Bóg gromadził wielu za-
interesowanych na wykładach „Bądź zdrów” 
oraz wykładach biblijnych w Zamościu, pro-
wadząc ich do zbawienia.  

• Módl się gorąco o dzieci i młodzież w rodzi-
nach pastorskich w naszej Diecezji, aby Pan 
Bóg chronił je od złego i dodawał pragnień  
i odwagi w podążaniu Bożymi drogami.  

•  Módl się dalej o Kamelię ze zboru w Łodzi 
Górnej, aby Pan Bóg uzdrowił ją, wzmacniał 
jej najbliższych i wszystkich modlących się.     

 Refleksja 
„Wszyscy aniołowie niebiescy są na służbie po-
kornego, wiernego ludu Bożego i gdy Boża ar-
mia ziemskich pracowników śpiewa swą pieśń 
dziękczynienia, chóry anielskie łączą swe głosy 
z nimi przyznając chwałę Bogu i Jego Synowi. 
Powinniśmy rozumieć lepiej niż dotychczas po-
słannictwo aniołów. Dobrze jest pamiętać, że 
każde dziecko Boże ma współpracowników w 
istotach niebieskich. Niewidzialna armia świa-
tła i mocy towarzyszy tym łagodnym i pokor-
nym, którzy wierzą i głoszą obietnice Boże. 
Cherubiny i serafiny, i aniołowie o wielkiej sile 
stoją po prawicy Bożej i są wszyscy ‘służebnymi 
duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli 
tych, którzy mają dostąpić zbawienia (Hebr. 
1,14)” (Ellen G. White, Działalność apostołów, 
Wyd. III., s. 95).      

Dziękczynienie 
• Dziękuj Bogu, za służbę Jego aniołów i za 

pomoc, którą od Niego otrzymujesz.  
• Dziękuj Panu Bogu codzienną ochronę 

przed siłami zła i za moc do pokonywania 
pokus i różnych przeciwności.  

• Dziękuj Panu Jezusowi, że jako wieczny Bóg 
służy, dając ludziom najlepszy przykład.  

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 


