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„Ja wprawdzie myślałem: Jakżebym chciał uznać cię za syna
i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów!
I myślałem, że będziecie na mnie wołać: Mój ojcze!
I nie odwrócicie się ode mnie. (Jer 3,19)
Refleksja
„Jezus uczy nas nazywać swego Ojca naszym
Ojcem, sam zaś nie wstydzi się nazywać ich
braćmi. Serce Jego jest gotowe i tak chętne do
uznania nas za członków rodziny Boskiej, iż zaraz w pierwszych słowach, którymi mamy się
posługiwać przy zbliżaniu się do Boga, daje
nam zapewnienie pokrewieństwa z Bogiem –
‘Ojcze nasz. Jest to zwiastowanie cudownej
prawdy, pełne zachęty i pociechy, że Bóg kocha nas tak samo, jak swego Syna, co też zostało potwierdzone przez Jezusa w Jego ostatniej modlitwie za uczniów: ‘Że ich umiłowałeś,
jak i mnie umiłowałeś’ (Jan 17,23). (…) Jak moglibyśmy teraz jeszcze wątpić i czuć się sierotami? (…) Mamy bowiem Orędownika w niebie, a kto Go przyjmie jako osobistego Zbawiciela, ten nie pozostanie obciążonym grzechami” (Ellen G. White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd. III, s. 98.99).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu za to, iż jest twoim najwspanialszym Ojcem i nieustannie okazuje
to poprzez Swą miłość, troskę oraz dobroć.
• Dziękuj Bogu Ojcu, że miłuje cię tak bardzo,
jak miłuje Jezusa Chrystusa.

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, abyś osobiście oraz aby twój
zbór był świadectwem działania łaski, miłości
i mocy Bożej dla dobra społeczeńśtwa.
• Módl się o zbór we Włodawie, o Boże błogosławieństwo, aby bracia i siostry codziennie
trwali przy Chrystusie, aby doznawali ożywienia poprzez moc Ducha Świętego, oraz by podejmowali pełną miłości służbę dla bliźnich.
• Módl się o moc Ducha Świętego dla wszystkich, którzy służą podczas Ewangelizacji namiotowej w Suwałkach (28.07-6.08), a także
o otwarte serca ludzi, których Pan Bóg przyprowadzi, by udzielić im Swoich hojnych błogosławieństw.
• Módl się o Boże działanie, bezpieczeństwo,
pomoc oraz błogosławieństwo podczas kolonii dla młodzieży w Wilkasach (6-20.08),
aby każdy z obecnych mógł przybliżyć się do
Pana Jezusa.
• Módl się o młodzież i dzieci, aby chętnie służyli Bogu podczas wakacyjnych wyjazdów.

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

