
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ 174: 26.05.-1.06.2019 

„Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.  
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia,  

jakie było w Chrystusie Jezusie” 
(Flp 2,4.5)  

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu  

o 7 rano i wieczorem, albo o każdej 
innej porze o 7 osób, które pragniesz 
przyprowadzić do Jezusa Chrystusa 
oraz o rozwój Dzieła Bożego w Diecezji 
Wschodniej.  

• Modlimy się o siłę do codziennego 
naśladowania w naszym życiu postawy  
i charakteru Pana Jezusa.   

• Modlimy się o zbór w Hajnówce, aby 
Duch Boży panował w sercach 
wierzących, a oni ożywieni prawdziwą 
jednością i współczuciem nieśli prawdę 
potrzebującym.   

• Modlimy się gorąco o szczególnie 
potrzebujących Bożej pomoc oraz 
uzdrowienia: Igora z Podkowy Leśnej, 
Kamelię z Łodzi Górnej oraz Krzysztofa 
z Hajnówki.  

• Modlimy się o powstanie nowych 
zborów i grup w naszej Diecezji.  

• Prosimy gorąco dominujący wpływ 
Ducha Świętego podczas Zjazdu 
Diecezji Wschodniej (30.05.-1.06). 
Niechaj Bóg będzie uwielbiony poprzez 
postawę każdego delegata a każda 
podjęta decyzja wyrazem Jego świętej 
woli oraz prowadzenia.  

Refleksja 
„Syn Boży poniżył się, aby wywyższyć 
upadłych. Po to opuścił bezgrzeszne 
światy na wysokościach, opuścił 
dziewięćdziesiąt dziewięć miłujących Go 
owiec, przyszedł na tę ziemię i został 
‘zraniony za występki nasze, starty za winy 
nasze’ (Izaj. 53,5). We wszystkich rzeczach 
podobny był Swoim braciom. Stał się 
nawet, tak jak my, ciałem. Doświadczył, co 
to znaczy być głodnym, spragnionym oraz 
zmęczonym. Pokrzepiał się pokarmem i 
odświeżał snem. Był wędrowcem oraz 
przybyszem na tej ziemi, na tym świecie, 
lecz nie ze świata. Podlegał pokusom oraz 
próbom, jak podlegają im mężczyźni i 
kobiety dzisiejszych dni, ale żył życiem 
wolnym od grzechu. Miłością, 
współczuciem, życzliwością i zważaniem 
na innych przedstawiał charakter Boga.  
‘A Słowo ciałem się stało i zamieszkało 
wśród nas…, pełne łaski i prawdy (Jan 
1,14)” (Ellen G. White, Działalność 
apostołów, wyd. III, s. 287).   

Dziękczynienie 
• Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego 

niepojęte oddanie i poświęcenie 
poniesione dla ratowania upadłych.  

• Uwielbiamy Pana Boga za Jego miłość, 
której nie może pokonać żaden grzech.    

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 
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