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„Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś,
iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój na ołtarzu,
odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim,
a potem przyszedłszy, złóż dar swój” (Mt 5,23.24).
Refleksja
„Jeśli twierdzimy, że służymy Bogu, a przy tym
wyrządzamy bliźniemu krzywdę i szkodę, to
przedstawiamy mylnie charakter Boży. Chcąc
dojść do jedności z Bogiem, należy tę krzywdę
uznać i wyznać. I choćby nasz bliźni wyrządził
nam większą krzywdę niż my jemu, to fakt ten
nie zmniejsza wcale naszej odpowiedzialności.
Jeżeli przychodząc do Boga przypominamy sobie, że ktoś ma coś przeciwko nam, wówczas
odłóżmy nasze modlitwy i dziękczynienia, odszukajmy bliźniego, z którym się nie zgadzamy,
a wyznając mu w pokorze swój błąd, prośmy
go o przebaczenie. Jeśli zaszkodziliśmy bliźniemu w jakikolwiek sposób, to powinniśmy
wynagrodzić mu to. Jeżeli wydaliśmy bez jakiegokolwiek zamiaru fałszywe świadectwo, jeżeli
przedstawiliśmy czyjeś słowa w niewłaściwy
sposób, lub staraliśmy się mu zaszkodzić, to
powinniśmy pójść do tych, z którymi mówiliśmy o danym bliźnim i cofnąć wszystkie szkodliwe słowa.” (Ellen G. White, Nauki z góry błogosławienia , wyd. III, s. 59).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu, że on dba o twoje dobre
imię, przebacza grzechy i nie wraca do nich.

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.
• Módl się o ducha prawdziwego przebaczenia
w naszych zborach, aby każdy, kto nosi
w sercu uprzedzenia czy niechęć do współbraci mógł doznać prawdziwego pojednania;
aby ktokolwiek skrzywdził bliźniego mógł
z Bożą pomocą naprawić swój błąd.
• Módl się o Zbór w Zgierzu, aby z Bożym błogosławieństwem mógł rozwijać się i aby dobroć Boża widoczna była codziennie w życiu
naszych braci i sióstr, oraz aby Duch Boży
przyprowadzał do tego zboru ludzi poszukujących Chrystusa jako Zbawcy i Pana.
• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas
uroczystego nabożeństwa (1.10.2016) zorganizowania nowego zboru w Diecezji – Warszawa Zbór Ukraiński oraz o Boże prowadzenie i właściwy rozwój dla tego zboru.
• Módl się o Bożą pomoc i obfite błogosławieństwo podczas publicznego programu
antystresowego realizowanego w grupie
ukraińskiej w Warszawie.

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

