TYDZIEŃ 88: 1.10-7.10.2017
„Miłość i wierność oczyszczają od winy,
a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego”
(Prz 16, 6)
Refleksja
„Bóg chce w swej wielkiej miłości rozwinąć
w nas cenne dary swego Ducha. Zezwala na to,
żeby nam stawiano przeszkody, byśmy musieli
przechodzić trudy i prześladowania, lecz to nie
ma być dla nas przekleństwem, lecz błogosławieństwem. Każde wytrwanie w pokusie,
wszystkie dzielnie przezwyciężone trudy dają
nam nowe doświadczenia i wspierają rozwój
naszego charakteru. Dusza, opierająca się pokusie przez moc Boską, objawia ziemi i niebu,
że łaska Chrystusowa jest stale zwycięska. Nie
powinniśmy się lękać pokusy, choćby i największej, winniśmy się jedynie modlić, aby Bóg zechciał nas zachować przed takimi okolicznościami, w których nasza słabość mogłaby nas
wprowadzić w grzech. Odmawiając modlitwę,
której nas Chrystus nauczył, oddajemy się pod
przewodnictwo Boga i prosimy Go, by prowadził nas bezpiecznymi drogami. Nie możemy
modlić się z gorliwością, a zarazem decydować
się na chodzenie własnymi drogami” (Ellen
G. White, Nauki z Góry błogosławienia, wyd. III,
s. 110.111).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za zwycięstwo nad grzechem.

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 siłę do odparcia każdej pokusy.
• Módl się o grupę w Siedlcach, aby dzięki Bożemu błogosławieństwu wierzący wzrastali
w poznaniu Chrystusa, jedności oraz miłości,
a także by służyli w mocy Ducha potrzebującym, kierując ich do zbawienia.
• Módl się o ogromne Boże działanie na serca
uczestników podczas Wystawy Pisma Świętego w Białymstoku (5-13.09) oraz następujących po niej serii wykładów ewangelizacyjnych (15-26.10).
• Módl się o Bożą pomoc i działanie Ducha
Świętego podczas programu „Życie ma
sens” w Warszawie.
• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas
Zjazdu młodzieży w okręgu podlaskim (68.09), aby Bóg kierował serca ku wieczności.
• Módl się o powstanie służącego Bogu zboru
w każdym powiecie Diecezji Wschodniej.
• Módl się, aby Pan Bóg rozwijał misję w Pabianicach angażując wierzących do służby.

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

