TYDZIEŃ 81: 13.08-19.08.2017
„Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał:
Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu,
bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy,
odpuszczający winę, występek i grzech (…)” (Wj 34,6.7)
Refleksja
„Uczczenie imienia Bożego wymaga, by słowa
o Najwyższej istocie wymawiać z uszanowaniem. ‘Święte i straszne jest imię Jego’ (Ps.
111,9). Nie powinniśmy nigdy i w żaden sposób
lekkomyślnie wymawiać tytułów i godności
Boga. W modlitwie przestępujemy progi sali
przyjęć Najwyższego, przed którym powinniśmy stawać ze świętą czcią. Aniołowie zakrywają swe oblicza w Jego obecności, a do tronu
Jego zbliżają się z uroczystym szacunkiem. O ile
więcej my, słabe i grzeszne istoty, powinniśmy
przychodzić z głębszą pokorą przed naszego
Pana i Stworzyciela. (…) Bóg posyłać cię na
świat jako swego przedstawiciela; każdą czynnością swego życia masz objawiać imię Boga,
musisz więc posiadać Jego charakter. Nie możesz święcić Jego imienia, ani reprezentować
Go w świecie, jeśli nie posiadasz Jego charakteru; możesz to osiągnąć tylko przez przyjęcie
łaski i sprawiedliwości Chrystusowej.” (Ellen
G. White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd. III,
s. 100.101).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za to, że w Swej niezwykłej
świętości pozwala tobie być blisko Niego.

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 wszystko co każdego dnia
czynisz w życiu czciło i uwielbiało Pana Boga.
• Módl się o zbór w Zgierzu, aby rozwijał się
z Bożym błogosławieństwem i w Jego mocy,
służąc dzięki darom Ducha Świętego w gorliwości dla zbawienia bliźnich.
• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas
kolonii dla młodzieży w Wilkasach (6-20.08),
aby Duch Boży błogosławił prowadzącym
oraz w każdym z uczestników rozwijał przyjaźń z Panem Jezusem.
• Módl się, aby Pan Bóg w każdym powiecie
Diecezji Wschodniej powołał do istnienia
zbór; a każdy z nich będzie się wciąż w mocy
Bożej rozwijał oraz będzie błogosławieństwem dla społeczeństwa.
• Módl się o wylanie Ducha Świętego na twój
zbór, abyście w czasie tych kilku pozostałych
miesięcy tego roku w prawdziwym Bożym zapale podjęli dobre działania przedstawiające
bliźnim ewangelię i prowadzące do Jezusa.

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

