TYDZIEŃ 85: 10.09-16.09.2017
„Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa
i twoich grzechów nie wspomnę.
Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą!
Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie!” (Iz 43, 25.26)
Refleksja
„Jezus uczy nas, że możemy otrzymać od Boga
odpuszczenie wówczas, gdy i my drugim odpuszczamy. Jest to miłość Boża, która nas pociąga do Niego; miłość ta nie może wzruszyć
naszych serc bez wzbudzenia w nas miłości do
współbliźnich. (…) Kto nie jest gotów do odpuszczenia ten sam zamyka sobie źródło, z którego jedynie może otrzymać miłosierdzie. Nie
powinniśmy nigdy myśleć, że mamy prawo nie
odpuścić innym, gdy nie przyznają się do wyrządzonej nam krzywdy. Powinni wprawdzie upokorzyć się przez skruchę i wyznanie, ale i my powinniśmy mieć litość nad tymi, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, bez względu na to, czy
wyznali swe przestępstwo, czy nie. Nawet,
gdyby nas bardzo obrazili, nie powinniśmy żywić w sobie żadnego uczucia smutku lub litować się nad sobą, ale wszystkim, którzy przeciwko nam grzeszą, tak odpuścić, jak byśmy
chcieli, aby nam Bóg odpuścił winy popełnione
względem Niego” (Ellen G. White, Nauki z Góry
błogosławienia, wyd. III, s. 107).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu, że zawsze, gdy prosisz, On
daje ci siłę i miłość do przebaczenia bliźnim.

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 czyste serce przed Panem Bogiem.
• Módl się o grupę w Mrągowie, aby Pan Bóg
prowadził i błogosławił wierzącym w życiu
codziennym i służbie, napełniając ich serca
miłością i zapałem oraz prowadząc wiele nowych osób do zbawienia w Chrystusie.
• Módl się o działalność prowadzoną systematycznie w Zakładzie Karnym w Sieradzu, aby
Pan Bóg rozwijał tą służbę i bardzo błogosławił, w tym również najbliższy koncert zespołu „Adwent” (23.09).
• Módl się o Bożą pomoc podczas wykładów
„Życie ma sens” w Warszawie (od 16.09.),
aby Boży Duch objawiał Swą moc i miłość.
• Módl się o Boże błogosławieństwo w działalności Klubów Zdrowia w Giżycku (wznowiony) oraz Mrągowie (nowy Klub Zdrowia),
aby ludzie doznawali Bożej mocy i łaski.
• Módl się o rozwój działalności ewangelizacyjnej w Grójcu, aby Pan Bóg nawrócił wielu do
zbawienia i budował tam Swój Kościół.

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

