
	

TYDZIEŃ 52: 22.01-28.01.2017 

„Pozdrawia	was	Epafras,	który	pochodzi	spośród	was,	sługa	Chrystusa	Jezusa,		
który	nieustannie	tocz	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, aby Pan Bóg zabrał to wszystko, co 
powstrzymuje nas/ciebie przed zupełnym 
poświęceniem Chrystusowi życia, środków, 
sił oraz zdolności.  

• Módl się o zbór w Bielsku Podlaskim, aby  
w jedności i poświęceniu realizował różno-
rodną służbę prowadząc wielu mieszkańców 
miasta i okolic do zbawienia.    

• Módl się o osobiste zaangażowanie w misji,  
o codzienny chrzest Ducha oraz Jego dary.   

• Módl się o Boże działanie podczas wykładów 
biblijnych „Wielki bój” w Starachowicach 
oraz „Życie ma sens” w Łodzi Górnej (luty).  

• Módl się, szczególnie teraz, o Bożą pomoc  
w sprawie nowego Domu Modlitwy w Olszty-
nie, gdy w najbliższym czasie zapadać będą  
w Urzędzie Miasta decyzje dotyczące możli-
wość nabycia odpowiedniej nieruchomości. 

• Módl się, by Bóg sprawił, że zrealizowane zo-
staną zgodnie z Jego wolą plany działania co 
do nowego Domu Modlitwy w Puławach.  
 

 Refleksja 
„’Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście la-
toroślami’ – rzekł Jezus do swych uczniów. (…) 
Jedność latorośli z pniem – rzekł Chrystus – jest 
symbolem łączności, którą powinniście utrzy-
mywać ze mną. Pędy wszczepione są w żywy 
krzew i, włókno po włóknie, żyłka po żyłce, zra-
stają się z nim. Życie krzewu staje się ich ży-
ciem. Tak martwa w  swych przewinieniach  
i grzechach dusza odzyskuje życie przez łącz-
ność z Chrystusem, nawiązywaną przez wiarę 
w Niego jako osobistego Zbawiciela. Grzesznik 
łączy swą słabość z siłą Chrystusa, swe ubó-
stwo duchowe z bogactwem Jego Ducha, swą 
kruchość z Jego wytrzymałością; w ten sposób 
nabiera cech Chrystusa. Człowieczeństwo 
Chrystusa pokrywa się z naszym i dzięki temu 
możemy zbliżyć się do boskości. Za pośrednic-
twem Ducha Świętego człowiek staje się 
uczestnikiem boskiej natury i zostaje przyjęty  
w Umiłowanym”. (Ellen G. White, Życie Jezusa, 
wyd. XIV, s. 487).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to, że życie, pokora, 

mądrość, łagodność, radość i moc Chrystusa 
mogą objawiać się w twoim 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 


