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„Pozdrawia	was	Epafras,	który	pochodzi	spośród	was,	
sługa	Chrystusa	Jezusa,	który	nieustannie	toczy	za	was	bój	w	modlitwach,		
abyście	byli	doskonali	i	trwali	we	wszystkim,	co	jest	wolą	Bożą	”	(Kol	4,12).		

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 wiarę, by z Bożą pomocą pokonać 
każdą przeszkodę na drodze do wieczności.  

• Módl się o braci i siostry z grupy w Sochacze-
wie, aby doświadczając wiele Bożej pomocy, 
bliskości i Jego prowadzenia, mogli w mocy 
Ducha pełnić błogosławioną służbę dla zba-
wienia bliźnich.  

• Módl się o pastorów i ewangelistów służą-
cych w Diecezji Wschodniej, aby z oddaniem, 
w gorliwości ducha i godnie pełnili swą 
służbę prowadząc ludzi do Chrystusa.  

• Módl się gorliwie o obfite Boże błogosła-
wieństwo podczas wykładów „Wielki bój” 
prowadzonych w Warszawie, Radomiu, Za-
mościu i Ostrołęce, a także podczas wykła-
dów biblijnych w Siedlcach i Biłgoraju aby Do-
bry Bóg wspierał prowadzących w wywyż-
szaniu Chrystusa oraz przyprowadzał wiele 
osób o otwartych na ewangelię sercach. 

• Módl się o osobiste, codzienne, radosne za-
angażowanie w służbie dla Boga i ludzi.  
 

Refleksja 
„Gorącymi modłami damy dowód naszej silnej 
wiary i ufności. Zrozumienie potrzeb skłoni nas 
do gorliwych modlitw – błagania i prośby wzru-
szą Ojca Niebieskiego. Często ci, którzy w imię 
swej wiary znoszą szyderstwo, skłonni są przy-
puszczać, że Bóg ich opuścił. W oczach ludzi są 
istotami niższymi. Sądząc z pozoru – wrogowie 
triumfują. Mimo to wbrew sumieniu postępo-
wać nie wolno. Ten, który cierpiał za ludzkość, 
który wziął na siebie wszystkie jej troki i cierpie-
nia, nie opuści swoich dzieci. Dzieci Boże nie są 
same, nie są pozostawione bez ochrony. Modli-
twa porusza ramię Wszechmocnego. Modlitwa 
podbiła królestwa, zaprowadziła sprawiedli-
wość, otrzymała obietnice, lwom paszcze za-
mknęła, zgasiła moc ognia” (Ellen G. White, 
Przypowieści Chrystusa, wyd. III, s.109).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za dar wiary, że On pod-

trzymuje cię w każdym doświadczeniu dając 
Swą łaskę i moc.   

• Dziękuj Panu Bogu za to, że możesz toczyć 
bój w modlitwach za ludzi, którzy są bliscy 
twemu sercu i z wiarą oczekiwać Bożego 
działania w ich życiu.   

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 


