TYDZIEŃ 161: 24.02.-2.03.2019
„Dlatego powiadam wam: Wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili,
tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy,
odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie,
odpuścił wam wasze przewinienia” (Mr 11,24.25)
Refleksja
„’A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby
nie upadł’. Gdyby stali się zarozumiali i pewni
siebie, zaniedbując czujność i modlitwę, popadliby w ciężki grzech ściągając na siebie gniew
Boga. Apostoł nie chciał jednak narazić ich na
przygnębienie i rozczarowanie. Dał im zapewnienie: ‘Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście
byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść’. Paweł nalegał na swych braci, aby zastanawiali się
sami, jaki wpływ na innych mogą mieć ich
słowa i czyny. Przestrzegał, by nie robili niczego, co niewinne samo w sobie, byłoby potwierdzeniem bałwochwalstwa lub obrażało
tych, którzy są słabi w wierze. ‘Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie
na chwałę Bożą’” (Ellen G. White, Działalność
apostołów, Wyd. III., s. 191).
Dziękczynienie
• Chwalimy Panu Bogu za to, że w Swoim charakterze jest niezmienny oraz wierny w działaniu dla naszego dobra.
• Dziękujemy Panu Bogu za Jego bliskość i pomoc w naszych życiowych zmaganiach, pokusach oraz różnych doświadczeniach.

Prośby i wstawiennictwo
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wieczorem, albo o każdej innej porze o 7 lub więcej osób, które pragniesz przyprowadzić do
Jezusa Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Diecezji Wschodniej.
• Modlimy się o całkowite poddanie serca
Bogu, aby móc zawsze pozostać Jemu wiernymi oraz odeprzeć każdą pokusę.
• Modlimy się o grupę w Chełmie, aby Chrystus
okazywał wiele łaski i pomocy wierzącym,
oraz aby prowadził kolejne osoby w tym mieście do przyjęcia daru zbawienia i prawdy.
• Prosimy bardzo Bożą pomoc w sprawie nowego Domu Modlitwy w Puławach.
• Modlimy o Boże wpływ podczas kursu antynikotynowego w Mrągowie oraz wykładów
zdrowotnych w Kozienicach.
• Prosimy bardzo Pana Boga się o wpływ Ducha Świętego podczas wykładów biblijnych
w Suwałkach oraz Zamościu.
• Prosimy Boga o syna braterstwa ze zboru
w Hajnówce – 27-letniego Krzysztofa, który
uległ wypadkowi na motocyklu i obecnie jest
w śpiączce farmakologicznej, aby łaska Boża
była z nim oraz uzdrowienie. Niechaj On
wspiera też najbliższych w pokoju i wierze.

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

