TYDZIEŃ 126: 24.06.-30.06.2018
„Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa
i twoich grzechów nie wspomnę. Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą!
Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie! (Iz 43,25.26)
Refleksja
„Zbawiciel nie wydał z siebie najmniejszej
skargi. Jego twarz pozostawała spokojna i jasna, jedynie ciężkie krople potu zalewały mu
czoło. Nie było żadnej miłosiernej ręki, która by
otarła śmiertelny pot z Jego twarzy, ani też nikt
nie wyrzekł słów współczucia i wierności dla
wsparcia Jego ludzkiego serca. Podczas gdy
żołnierze wykonywali swe straszne dzieło, Jezus modlił się za swych wrogów: ‘Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią’. Nie chciał
myśleć o bólu ani koncentrować się na grzechu
oprawców i straszliwej karze, jaka ich miała za
ten czyn spotkać. Nie rzucał przekleństw na
żołnierzy, którzy obchodzili się z Nim tak brutalnie, ani nie wołał o pomstę na kapłanów
i przywódców. Chrystus litował się nad ich niewiedzą i winą. Wydał tylko westchnienie
z prośbą o przebaczenie, ‘bo nie wiedzą, co
czynią” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV,
s. 536.537).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Jezusowi za ogromny dar przebaczenia i możliwość prawdziwego pojednania się grzesznika z Panem Bogiem.
• Dziękuj Bogu, że może modlić się o innych.

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, aby twoje serce zawsze odzwierciedlało postawę Chrystusa i było pełne przebaczenia dla innych.
• Módl się o grupę w Ostrowi Mazowieckiej, by
wyznawcy żyjąc zawsze w prawdziwym poświęceniu dla Pana Jezusa, mogli wiele osób
prowadzić do zbawienia doświadczając dalszego rozwoju.
• Módl się o wpływ Ducha Bożego podczas wykładów z archeologii biblijnej w Warszawie.
• Módl się młodzież i dzieci, aby podczas wakacji żyli z Jezusem świadcząc o Nim innym.
• Módl się o Boże działanie i poruszającą serca
moc oraz miłość Ducha Świętego podczas
ewangelizacji namiotowej w Zamościu
(27.05-5.08), aby wiele osób zostało przyprowadzonych od Pana Jezusa i doświadczyło
dobrych zmian w życiu.
• Módl się o osoby, które podejmują decyzje
chrztu, aby wnieśli prawdziwą ewangelię do
swoich rodzin i trwali mocno przy Bogu.

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

