TYDZIEŃ 87: 24.09-30.09.2017
„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę,
odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa,
który nie chowasz na wieki gniewu,
lecz masz upodobanie w łasce” (Mich 7,18).
Refleksja
„Odpuszczenie i pojednanie z Bogiem nie jest
nagrodą za dobre uczynki lub za zasługi grzesznych ludzi, lecz darem opartym na nieskazitelnej sprawiedliwości Chrystusa. Nie powinniśmy
nigdy się zmniejszać swych przewinień tłumacząc się z grzechów. Mamy oceniać grzech
tak, jak Bóg go ocenia, choć jest to dla ludzi
trudne. Jedynie Golgota może nam objawić
straszny ciężar grzechu. Gdybyśmy mieli nieść
swoje grzechy sami, wówczas zostalibyśmy
przygnieceni tym ciężarem, ale bezgrzeszny zajął nasze miejsce i poniósł naszą nieprawość.
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy,
i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana
1,9). Wspaniała prawda! Jezus stosuje się do
własnego prawa i jest zarazem usprawiedliwieniem wszystkich, którzy w Niego wierzą” (Ellen
G. White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd. III,
s. 109).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za cudowny dar przebaczenia
i za to, że On zdjął z twego serca ciężar win.
• Dziękuj Bogu za to, że Jego miłość potrafi
skruszyć każdą twardość naszych serc.

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, aby naprawdę Chrystus żył w tobie i aby Jego charakter objawiał się coraz
bardzie w twoim życiu.
• Módl się o grupę w Rejowcu Fabrycznym, aby
dzięki Bożemu błogosławieństwu wierzący
wzrastali w poznaniu Chrystusa oraz służyli
bliźnim z miłością i mocą.
• Módl się o wykłady, które pastor Gary Webster poprowadzi w Białymstoku (15-26.10),
jak i o wszelkie programy oraz działania przygotowawcze.
• 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 osoby, które brały udział w ewangelizacji namiotowej w Suwałkach i dalej poznają Boga podczas wspólnych spotkań.
• Módl się o powstanie służącego Bogu zboru
w każdym powiecie Diecezji Wschodniej.
• Módl się o nawrócenia dzieci i młodzieży wywodzących się z domów adwentystycznych.

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

