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„I rzekł: Puść mnie, bo już wzeszłą zorza.
Ale on odpowiedział: Nie puszcze cię,
dopóki mi nie pobłogosławisz” (Wj 32,26).
Refleksja
„Szatan jest zazdrosny o wszystkich szukających ostoi w Jezusie. Celem jego jest namawianie do zła, a gdy mu się to uda, składa całą winę
na swą ofiarę. Wskazuje na splamione szaty
dzieci Bożych, ich wady charakteru. Dzieciom
Bożym przywodzi na pamięć ich ułomności
i słabości, popełnione grzechy, niewdzięczność
(…). Dzieci Boże nie posiadają w sobie mocy,
która pozwoliłaby odeprzeć oskarżenie lub
przeciwstawić się szatanowi. Widząc siebie takimi, jakimi są, wpadają w rozpacz. Jednak
zwracają się do swego boskiego Pośrednika,
chwytają się mocno Jego zasług. Pan może
usprawiedliwić tego, ‘który wierzy w Jezusa’
(Rzym. 3,26). Z pełnym zaufaniem wołają do
Niego dzieci Boże prosząc, by odparł oskarżenia szatana i udaremnił jego zamiary. ‘Weź
mnie w obronę przed moim przeciwnikiem’ –
modlą się; potężnym argumentem, jakim jest
krzyż, zmusza Chrystus przeciwnika do odwrotu.” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, wyd. III, s. 106).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za zwycięstwo Chrystusa
nad złem i za to, że jest twoim ocaleniem.

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 to, by zbory naszej Diecezji miały
Bożą wizję służby i mogły w mocy Ducha oraz
z gorliwością realizować ją dla chwały Bożej.
• Módl się o braci i siostry z grupy w Rejowcu,
aby przeżywając codziennie żywą łączności
z Jezusem mogli w Jego mocy służyć potrzebującym i doświadczać Bożego prowadzenia
oraz rozwoju.
• Módl się o codzienną pomoc od Tego, który
nigdy nie uległ pokusom, aby wspierał cię
w duchowych zmaganiach i trudnych doświadczeniach życia.
• Módl się o obfite Boże błogosławieństwo
podczas rozpoczynającej się od 12 listopada
serii wykładów „Wielki bój”, które odbędą
się w Warszawie, Lublinie, Radomiu, Zamościu, Siedlcach oraz Ostrołęce, aby Bóg błogosławił dając wspaniałe doświadczenia.
• Módl się o nawrócenia nowych osób do Chrystusa, by zbory w naszej Diecezji przeżywały
prawdziwy duchowy i liczebny wzrost.

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

