TYDZIEŃ 86: 17.09-23.09.2017
„Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł,
więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga,
Ten przecież wstawia się za nami” (Rz 8, 33.34)
Refleksja
„Szatan nie skąpi kłamstwa, by nam przeszkodzić w poznaniu tej miłości; chce w nas wyrobić
przekonanie, że nasze błędy i przestępstwa są
za wielkie, aby Bóg mógł zważać na nasze modlitwy, błogosławić nas i ratować. Sami w sobie
nie widzimy nic innego, jak tylko słabości, nie
spostrzegamy nic takiego, przez co mielibyśmy
prawo do łaski Bożej, nadto jeszcze szatan
podszeptuje, że wszystkie usiłowania nasze są
daremne i nigdy nie zdołamy zmienić charakteru. Jeśli chcemy zbliżyć się do Boga, wtedy
nieprzyjaciel szepcze nam: czyś nie zgrzeszył
przeciwko Bogu i czy nie postępowałeś wbrew
Jego woli? Twoja modlitwa jest bezcelowa,
czyś nie popełnił wiele złego? Śmiało możemy
jednak powiedzieć nieprzyjacielowi: ‘Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od
wszelkiego grzechu’ (1 Jana 1,7) Gdy czujemy,
że zgrzeszyliśmy i nie możemy się modlić, to
właśnie wtedy jest stosowana pora do modlitwy” (Ellen G. White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd. III, s. 108.109).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu, że przez śmierć Chrystusa
udostępnił ci wszelkie błogosławieństwa.

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 będąc pewnym Bożych
obietnic zawsze odpierał ataki złego.
• Módl się o grupę w Ostrowi Mazowieckiej,
aby wierzący, codziennie doświadczając Bożej opieki i prowadzenia w Mocy Ducha służyli innym i przyprowadzili jeszcze wiele osób
do Jezusa Chrystusa.
• Módl się o wykłady, które pastor Gary Webster poprowadzi w Białymstoku (15-26.10),
jak i o wszelkie programy oraz działania przygotowawcze, aby ludzie zostali ubłogosławieni Bożą miłością i mocą.
• Módl się o Bożą pomoc podczas programu
„Życie ma sens” w Warszawie (od 16.09.), by
Boży Duch prowadził wielu do zbawienia.
• Módl się o prawdziwe poświęcenie i gorliwość wierzących w głoszeniu ewangelii i powstanie zboru w każdym powiecie Diecezji.
• Módl się o najbliższe posiedzenie Rady Diecezji Wschodniej (24.10), by Bóg objawiał Swą
mądrości w każdym planie i decyzji.

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

