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„Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim,
który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi,
i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie” (Mt 10, 32.33)
Refleksja
„W obcowaniu z otoczeniem i w życiu rodzinnym rozmaite są możliwości wyznawania naszego Pana lub zaparcia się Go, bez względu na
to, czy jesteśmy dobrze sytuowani, czy mamy
skromne warunki życia. Możemy zaprzeć się
Go słowami, kiedy pomawiamy innych o rzeczy
złe, możemy zaprzeć się Go bezmyślną paplaniną, dowcipami i żartem, niepotrzebnymi lub
niemiłymi słowami, wykrętami i kłamstwem.
Słowami wyznajemy, czy Chrystus mieszka
w nas. Charakterem możemy zaprzeć się Go, jeśli miłujemy wygodę, wymigujemy się od obowiązków i ciężarów życia, tak że inni muszą
przejąć nasze zadanie, kiedy oddajemy się
grzesznym przyjemnością. Możemy również
zaprzeć się Chrystusa strojeniem się, przystosowaniem do zwyczajów świata albo nieuprzejmym zachowaniem. Także chęć przeprowadzania własnej woli, zyskania uznania, usprawiedliwiania i podkreślania własnego „ja” nie
odpowiada wyznawaniu Chrystusa” (Ellen
G. White, Ze skarbnicy świadectw, t. I, wyd. II,
s. 236.237).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu, że możesz być przy Nim.

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 prawdziwą miłość i siłę Ducha
Świętego, abyś zawsze z oddaniem angażował się w życie po stronie Chrystusa.
• Módl się o grupę w Ciechanowie, by mogła
rozwijać się w mocy Ducha Świętego oraz
nieść pomoc i dobrą nowinę wielu mieszkającym wokół ludziom.
• Módl się o Boże prowadzenie oraz wytrwanie przy Chrystusie dla osób, które postanowiły powierzyć Bogu życie przez chrzest.
• Módl się o gorąco o to, byśmy w Diecezji oraz
zborach mogli prowadzić jak najlepszą i najskuteczniejszą działalność ewangelizacyjną
w Internecie.
• Módl się o potężne wpływ Ducha Świętego
na mieszkańców Kozienic oraz o ich nawrócenia do Boga.
• Módl się o bardzo liczne prawdziwe duchowe ożywienie oraz Całkowite Zaangażowanie Wyznawców w realizację Bożej woli
i misji w Diecezji Wschodniej.

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

