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DRODZY
W CHRYSTUSIE

T

ydzień Modlitw jest poświęcony najważniejszemu poselstwu, które ma być zwiastowane każdej żyjącej osobie na naszej planecie. Jestem przekonany,
że Pan Bóg powołał nas w tym celu. Drodzy, pomyślmy o tym szczególnym zadaniu, które Bóg nam powierzył. Jestem Bogu niezmiernie
wdzięczny, że ostanie Boże przesłanie, które nazywamy poselstwem
trzech aniołów, będziemy studiować przez cały tydzień w atmosferze modlitw. Mam nadzieję, że
wzbogaci to nasze życie duchowe
i uświadomi nam powagę czasu.
Przesłanie nazwane jest ewangelią wieczną, która była zwiastowana od samego początku. W uroczystych i ostrzegawczych słowach
wzywa ludzi do zwrócenia uwagi na Boga jako Stwórcę, Sędziego i jednocześnie naszego Obrońcę. Kieruje uwagę na Bożą miłość,
przebaczenie i jednocześnie na Boży sąd oraz Jego sprawiedliwość.
Żyjemy w czasie, gdy prawie cały
świat przyjął teorię ewolucji i podaje
ją jako coś pewnego i wiarygodnego.
Chociaż nie ma na to żadnych poważnych dowodów. Jesteśmy świadomi,
kto tak naprawdę jest jej „autorem”.
Przypisuję się ją Karolowi Darwinowi, ale w rzeczywistości autorem jest
szatan, który za wszelką cenę pragnie usunąć Boga z aktu stworzenia.
Bóg jest jedynym źródłem życia. Jako Stwórca ma prawo określić zasady,
które przekazał w postaci Biblii i Dekalogu. Te uniwersalne zasady obowiązują każdego człowieka. Są podstawą naszej egzystencji i Bożego sądu i nie da się bez nich bezpiecznie
i szczęśliwie żyć.

Zostaliśmy powołani jako Jego
ambasadorzy do zwiastowania niezwykle ważnego poselstwa, które wzywa nas do wierności, miłości i oddania chwały Bogu. W czasie gdy świat religijny jednoczy się
w fałszywym kulcie, Bóg ma wierny lud, który przekazuje ostrzeżenie o Bożym sądzie i najważniejszym wydarzeniu — powtórnym
przyjściu Jezusa.
Ellen G. White napisała: „Stoimy u progu wielkich, poważnych
wydarzeń. Proroctwa spełniają się
szybko. Pan stoi u drzwi. Wielkiego
dzieła trzeba dokonać, żeby przedstawić ludziom zbawcze prawdy
ewangelii. Głoszenie tych prawd
to dzieło poselstwa trzech aniołów. Pan chciałby, żeby szerzenie
tego poselstwa było największą
i najważniejszą pracą wykonywaną na świecie w naszych czasach”.
Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach modlitewnych
i zwiastowania tego szczególnego
Bożego przesłania.
RYSZARD JANKOWSKI
[Autor jest przewodniczącym Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP].

Panie, wysłuchaj moich słów,
Przejmij się mymi westchnieniami,
Zważ na głos mego błagania
Mój Królu i mój Boże,
Gdy zanoszę do Ciebie moje prośby.
Panie usłysz mój głos już od rana,
Już rano słowa w modlitwę układam,
Powierzam Tobie i czekam (Ps 5,2-4).

© Krzysztof Romanowski
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Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitwy zanurzymy
się głęboko w owe nader ważne poselstwa, w których sercu jest Jezus Chrystus i Jego
sprawiedliwość. Jezus pragnie
uświadomić nam konieczność
zjednoczenia naszego życia
w pełni i całkowicie z Nim.
Kościół Adwentystów Dnia
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Teraz jest czas, by studiować te przesłania, by modlić
się z sercem otwartym na prowadzenie Boże i oddać się całkowicie w Boże ręce, mówiąc:
pójdę głosić poselstwo trzech
aniołów!
Niech Pan błogosławi was
w szczególnej mierze, gdy poświęcicie czas, aby być z Nim
w czasie tego ogólnoświatowego Tygodnia Modlitwy.
TED N.C. WILSON
[Pastor Wilson jest przewodniczącym ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego]
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OGLĄDAJ PROWADZONE PRZEZ CENIONEGO MÓWCĘ
PROGRAMY, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE!
PASTOR DAVID ASSCHERICK OFERUJE ŚWIEŻE
SPOJRZENIE NA TAJEMNICE DOTYCZĄCE BOGA.
PRÓBUJE TEŻ ODPOWIEDZIEĆ NA TRUDNE ŻYCIOWE PYTANIA.
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CZYM JEST PRAWDA?
KIM JEST BÓG?
CZY WIARA W BOGA JEST LOGICZNA?
EWOLUCJONIZM CZY INTELIGENTNY PROJEKT?
DLACZEGO CIERPIĄ DZIECI?
CZY JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ NA ZIEMI?
KIM JEST JEZUS?
CZY BÓG MA CZAS?
CO Z TYM KOŚCIOŁEM?
CO SIĘ DZIEJE PO ŚMIERCI?
MIŁOŚĆ CZY PIEKIELNE KATUSZE?
JAK ZACZĄĆ WSZYSTKO OD NOWA?

OGLĄDAJ: www.KimJestBog.pl
PREMIERA: 31 października 2021, godz. 18

