TYDZIEŃ 108: 18.02.-24.02.2018
„Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega
i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce.
Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!” (Jer 17,5.7)
Refleksja
„Grzesznik — tak niedawno umarły w przestępstwach i grzechach — jest ożywiony przez
wiarę w Chrystusa. Widzi przez wiarę, że Jezus
jest jego Zbawicielem i żyjąc zawsze, może zbawić ‘na zawsze [wszystkich], którzy przez
niego przystępują do Boga’ (Hbr 7,25). W uczynionym za niego pojednaniu wierzący widzi
taką szerokość i długość, wysokość i głębokość
skuteczności — widzi taką pełnię zbawienia,
nabytego za tak nieskończoną cenę — że jego
dusza wypełnia się chwałą i dziękczynieniem.
Widzi jakby w lustrze chwałę Pana i zmieniany
jest w ten sam obraz przez Ducha Pańskiego.
Gdy grzesznik spostrzega niezrównane piękno
Jezusa, grzech nie wydaje mu się już dłużej
atrakcyjny, ponieważ ogląda zacniejszego nad
innych dziesięć tysięcy, Tego, który jest cały pełen powabu. Przez osobiste doświadczenie
zdaje sobie sprawę z mocy ewangelii, której zasięg może być przyrównany jedynie do jej wysokiej wartości celu” (Ellen G. White, Wiara
i uczynki, Warszawa 2005, wyd. I, s. 120-121).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Jezusowi za Jego sprawiedliwość oferowaną każdemu grzesznikowi.

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 to, aby codziennie naprawdę twe
serce okryte było sprawiedliwością Jezusa.
• Módl się o zbór w Puławach, aby Bóg błogosławił i darzył codziennie obecnością Swego
Ducha, oraz aby wierzący z mocą służyli prowadząc wielu do Chrystusa. Módl się również
o nowy Dom Modlitwy dla zboru w Puławach, aby Bóg dał najlepsze miejsce.
• Módl się o Boże działanie na serca ludzi podczas spotkań „Jak radzić sobie ze stresem”
(pierwsze 19.02) w Ostrowcu Św.
• Módl się o tych, którzy pracują nad założeniem nowych grup i zborów w naszej Diecezji, aby Pan Bóg obdarzył ich Swoją ochroną,
mądrością i powodzeniem w pracy.
• Módl się o wierzących z okolic Ostrowi Mazowieckiej i Zambrowa, aby Bóg budował tam
Swój Kościół według Swej woli i prowadzenia
• Módl się szczególne działanie Ducha Bożego
podczas trwających wykładów biblijnych
w Poddębicach oraz w Zduńskiej Woli.

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

