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„Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami,
która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba,
aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,24)
Refleksja
„Kiedy Chrystus wstawia się za nami, Duch
Święty działa na nasze serca, inspirując nas do
modlitwy i skruchy, chwały i dziękczynienia.
Wdzięczność, która wypływa z ludzkich ust,
jest wynikiem tego, że Duch Święty dotyka
strun duszy, budząc w niej świętą muzykę. Modlitwa, chwała i wyznanie wiary ludu Bożego
wznoszą się jak ofiary do niebiańskiej świątyni.
Ale wznoszą się tam nie w nieskazitelnej czystości. Przechodząc przez zepsute kanały człowieczeństwa ulegają skażeniu, a jeśli nie zostałyby oczyszczone przez sprawiedliwość Najwyższego Kapłana, nie byłyby zaakceptowane
przez Boga. Chrystus gromadzi w kadzielnicy
modlitwy, chwałę i ofiary swojego ludu, a następnie dodaje do nich moc swojej nieskazitelnej sprawiedliwości. Zaprawione kadzidłem
Chrystusowego przebłagania, nasze modlitwy,
całkowicie i zupełnie akceptowalne, wznoszą
się do Boga, który łaskawie na nie odpowiada”
(Ellen G. White, The Youth’s Instructor, 16 IV
1903).
Dziękczynienie
• Dziękuj Bogu za wspaniałą służbę arcykapłańską Zbawcy w Niebiańskiej Świątyni.

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 czystość i szlachetność twoich motywacji w każdej sprawie życia.
• Módl się o zbór w Podkowie Leśnej, by wierzący będąc zawsze blisko Jezusa objawiali
Jego charakter niosąc potrzebną pomoc
wszystkim potrzebujących; oraz by Bóg pomagał w rozwoju działań telewizji zborowej.
• Módl się o to, by Bóg chronił naszą młodzież
przed pokusami tego świata i kierował ich
wzrok na ich Przyjaciela – Jezusa.
• Módl się o Boże błogosławieństwo podczas
spotkań Rad Zborów Okręgu Podlaskiego
(11.02) oraz Okręgu Mazowieckiego (18.02),
abyśmy mogli doznać Jego prowadzenia, mądrości oraz mocy Ducha Świętego.
• 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 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

