TYDZIEŃ 5: 28.02-5.03.2016
„Teraz, racz odpuścić ich grzech,
lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi,
którą napisałeś” (Wj 32,32).
Refleksja
„Modlitwa Mojżesza każe pamiętać o księgach
niebieskich, w których zapisane są imiona
wszystkich ludzi, a ich uczynki, dobre czy złe, są
również wiernie odnotowane. Księga życia zawiera imiona tych wszystkich, którzy kiedykolwiek oddali się służbie Bogu. (…) Mojżesz zdawał sobie sprawę z tego, jak straszny będzie los
grzesznika, ale jeśli lud izraelski miał zostać odrzucony przez Pana, Mojżesz pragnął, aby jego
imię zostało wymazane razem z ich imionami,
nie mógłby znieść widoku sądów Bożych spadających na tych, którzy zostali tak łaskawie
wyswobodzeni. Wstawiennictwo Mojżesza na
rzecz Izraelitów ilustruje wstawiennictwo Chrystusa za grzesznymi ludźmi. Pan jednak nie pozwolił, by Mojżesz poniósł winę grzesznika, tak
jak uczynił to Chrystus .” (Ellen G. White, Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 238)
Dziękczynienie

Dziękuj Bogu za to, że jest doskonałym,
sprawiedliwym i miłosiernym Prawodawcą.
• Dziękuj Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że
jest „ubłaganiem za grzechy nasze, a nie
tylko nasze, lecz i za grzechy całego świata”
(1 J 2,2)
•

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, by Pan Bóg przejął Twe serce
duchem modlitwy wstawienniczej za grzeszników, których On stawia na Twojej drodze
oraz aby ci, o których się modlisz mogli
w pełni doświadczyć i przyjąć moc Jego łaski,
i udzielanego im tak hojnie przebaczenia.
• Módl się o odnowienie swojego przymierza
z Bogiem, aby zbadał On Twe serce na podstawie dekalogu oraz wskazał i dał moc do
usunięcia wszystkiego, co oddala od Niego.
• Módl się o Zbór w Bełchatowie, bowiem
w tym tygodniu jednoczymy się w modlitwie
o szczególne Boże działanie w tej wspólnocie
Jego dzieci. Niech Pan Bóg obficie wspiera
wszystkich tworzących ten zbór mocą Ducha
Świętego do poświęconego życia i służby.
• Módl się o Boże błogosławieństwo dla najbliższego posiedzenia (13 marca) Rady Diecezji Wschodniej, aby On je poprowadził i sprawił, że pojęte zostaną najlepsze decyzje dla
Bożej chwały oraz służące dobru ludzi.

•

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

