
	

TYDZIEŃ 127: 1.07.-7.07.2018 

„Lecz	wyparł	się	samego	siebie,	przyjął	postać	sługi	i	stał	się	podobny	ludziom;	a	
okazawszy	się	z	postawy	człowiekiem,	uniżył	samego	siebie	i	był	posłuszny	aż	do	

śmierci,	i	to	do	śmierci	krzyżowej”	(Flp	2,	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, aby twoje serce przepełnione było 
prawdziwą pokorą oraz poleganiem na Bogu.  

• Módl się o grupę w Rejowcu Fabrycznym, by 
wierzący żyli w opiece i z błogosławień-
stwem Bożym, a także z poświęceniem słu-
żyli innym prowadząc wielu do zbawienia  
w Panu Jezusie.  

• Módl się o wpływ Ducha Bożego podczas wy-
kładów z archeologii biblijnej w Warszawie.   

• Módl się o Boży wpływ na serca mieszkań-
ców Wyszkowa, aby wielu usłyszało i przy-
jęło zaproszenie do zbawienia.  

• Módl się bardzo gorąco o potężne działanie 
Bożej miłości i mocy podczas ewangelizacji 
namiotowej w Zamościu (27.05-5.08), aby 
bardzo wiele osób wzięło udział w programie 
i doświadczyło prawdziwej Bożej pomocy 
oraz łaski.   

• Módl się o Boża ochronę i pomoc dla osób, 
które starają się iść za Jezusem pomimo róż-
nych przeciwności i kłopotów.  

 Refleksja 
„Zanim człowiek osiągnie zaszczyty, musi 
przejść poniżenie. Do zajmowania wysokich 
miejsc wśród ludzi niebo wybiera pracowni-
ków, którzy tak jak Jan Chrzciciel pracują w po-
korze dla Boga. Najbardziej podobny do 
dziecka uczeń jest najbardziej skuteczny  
w pracy dla Boga. Niebiańskie istoty mogą 
współpracować tylko z tymi, którzy nie dążą do 
wywyższenia siebie, lecz pracują dla zbawienia 
dusz. Każdy, kto głęboko odczuwa potrzebę 
pomocy Bożej, będzie się o nią ubiegał i Duch 
Święty skieruje nań spojrzenie Jezusa, które 
podźwignie i umocni Jego duszę. Dzięki więzi  
z Chrystusem będzie nieustannie działać na 
rzecz tych, którzy giną w grzechach. Zostanie 
namaszczony do pełnienia swej misji i powie-
dzie mu się tam, gdzie zawiodą uczeni i mę-
drcy.” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV,  
s. 313).  

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Jezusowi za Jego niezwykłe 

uniżenie oraz służbę dla ratowania czło-
wieka od wiecznej zguby.  

• Dziękuj Panu Bogu za przywilej współpracy 
z Nim w niesieniu innym dobrej nowiny.  

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 


