
	

TYDZIEŃ 53: 29.01-4.02.2017 

„W	tej	myśli	też	modlimy	się	zawsze	za	was,		
aby	Bóg	nasz	uznał	was	za	godnych	powołania	

i	w	mocy	doprowadził	do	końca	wszystkie	wasze	dobre	zamierzenia		
i	dzieła	wiary”(2	Tes	1,11).				

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 zbór w Chojeńcu, aby stojąc wier-
nie przy Chrystusie w Jego prawdzie i miłości 
mógł służyć wielu pragnącym i poszukującym 
daru zbawienia.   

• Módl się o jedność w twoim zborze, zbudo-
waną na Słowie Chrystusa oraz wyrażoną po-
przez wzajemną miłość i różnorodną służbę 
dla zbawienia bliźnich.  

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

• Módl się, o Bożą pomoc w sprawie nowego 
Domu Modlitwy w Olsztynie.  

• Módl się o rozwiązanie problemów lokalo-
wych zboru Warszawa Żoliborz.   

• Módl się o rozwój dzieła ewangelii na no-
wych terenach w Diecezji: w Grójcu, Lipsku 
oraz Kozienicach.  

• Módl się o szczególną Bożą pomoc dla spo-
tkań grupy biblijnej, antystresowej oraz anty-
nikotynowej realizowanych w Wyszkowie.  
 

 Refleksja 
„Raz nawiązana więź z Chrystusem powinna 
być utrzymana. Chrystus bowiem rzecze: 
‘Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama 
z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie 
trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie 
trwać nie będziecie’ (Jan 15,4). To nie jest przy-
padkowy kontakt zachodzący sporadycznie. 
Latorośl staje się częścią żywego winnego 
krzewu, a przekazywanie życia, siły i owocowa-
nia od korzeni po gałęzie jest ciągłe i nieprze-
rwane. Latorośl nie mogłaby żyć, nie czerpiąc 
żywotnych sił z winnego krzewu. Chrystus 
przypomniał uczniom, że nie mogliby żyć  
w oderwaniu od Niego. Życie, które od Niego 
otrzymali, może być zachowane jedynie przez 
nieustanną z Nim łączność, bowiem bez tego 
nikt nie potrafi przeciwstawić się żadnemu 
grzechowi i żadnej pokusie”. (Ellen G. White, 
Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 487).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Chrystusowi za szczęście przebywa-

nia z Nim, za bliską łączność, którą możesz 
przeżywać każdego dnia.  

• Dziękuj Panu Bogu za to, że jedynie w Jego 
mocy możesz pozostać wierny i prawy.   

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 


