
	

TYDZIEŃ 125: 17.06.-23.06.2018 

„Pan	jest	mocą	moją	i	tarczą	moją.	W	nim	zaufało	serce	moje	i	doznałem	pomocy,	
Rozweseliło	się	serce	moje	i	pieśnią	będę	go	sławił.		

Pan	jest	mocą	ludu	swego	i	twierdzą	zbawienia	pomazańca	swego”	(Psalm	28,7.8)	

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, aby twój umysł nie był obciążony 
tym, co przyziemne, lecz byś mógł rozróżniać 
Bożą wolę i zawsze być po Jego stronie.  

• Módl się o grupę w Mrągowie, by serca na-
szych braci i sióstr, pełne obecności Pana Je-
zusa, rozpalone były zapałem do służby miło-
ści i mocy, aby wiele osób w tym mieście 
uwierzyło i przyjęło dar zbawienia.  

• Módl się o wpływ Ducha Bożego i przygoto-
wanie ludzi, których Pan Bóg przyprowadzi 
na serię wykładów z archeologii biblijnej  
w Warszawie (sierpień).   

• Módl się o braci i siostry z Ostrołęki, gdy 
wkrótce oficjalnie powołana zostanie grupa, 
aby byli blisko Boga i w najlepszy sposób 
przedstawiali Go innym.  

• Módl się, aby w zborach i grupach naszej Die-
cezji nauczana była zawsze „zdrowa nauka” 
oparta w pełni na Chrystusie i Jego słowie, 
bez żadnych skrajności i jakiegokolwiek ludz-
kiego fanatyzmu. 

 Refleksja 
„Gdy ludzie dowiedzieli się, że kapłani wydali 
Jezusa na śmierć, zaczęli wypytywać o szcze-
góły. Nie o wszystkim mogli się dowiedzieć. Po-
mimo że Jezus spoczywał w grobie, imię Jego 
powtarzane było przez tysiące ust, a wieści  
o nikczemniej parodii sądu i nieludzkim postę-
powaniu kapłanów i przywódców rozeszły się 
wszędzie. Ludzie o głębokich umysłach wzy-
wali kapłanów i przywódców religijnych do wy-
tłumaczenia proroctw Starego Testamentu do-
tyczących Mesjasza, lecz ci, usiłując sfałszować 
odpowiedzi, sprawiali wrażenie obłąkanych. 
Nie potrafili wytłumaczyć proroctw mówią-
cych wyraźnie o cierpieniach i śmierci Chry-
stusa. Jednak wielu z pytających głęboko wie-
rzyło, że proroctwa Pisma Świętego zostały 
wypełnione. (…) Teraz, gdy minęło oszołomie-
nie, jakże inny obraz Chrystusa narzucał się ich 
pamięci. Znowu widzieli Go, jak stał jasny i po-
godny przed swymi wrogami, znosząc bez 
szemrania szyderstwa i znęcanie się” (Ellen  
G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV, s. 558.559).  

Dziękczynienie 
• Dziękuj Jezusowi, że otwiera twoje serce  

i czyni wrażliwym naprawdę o Nim.    

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 


