TYDZIEŃ 116: 15.04.-21.04.2018
„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
Przystąpmy tedy z ufna odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia
i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,15.16)
Refleksja
„Boże postanowienia i dary dla nas są nieograniczone. Tron łaski jest dla nas obiektem największego zainteresowania, jako że zasiada na
nim Ten, który pozwala nam nazywać się Ojcem. (…) Kiedy tylko dziecko Boże przychodzi
do tronu miłosierdzia, staje się̨ klientem wielkiego Obrońcy. Na pierwsze słowa skruchy
i wołanie o przebaczenie Chrystus przejmuje
jego sprawę̨ i czyni ją własną, przedstawiając
swoje wstawiennictwo przed Ojcem jako własną prośbę̨. Kiedy Chrystus wstawia się za nas,
Ojciec otwiera wszystkie skarby swojej łaski dla
nas, abyśmy przyjęli je i przekazali innym. Chrystus mówi: ‘Proście w moim imieniu. Nie mówię
wam, że ja będę prosił Ojca za wami, bo Ojciec
sam miłuje was, gdyż wy umiłowaliście Mnie.
Powołujcie się na Moje imię. To nada waszym
modlitwom efektywność, a Ojciec da wam bogactwo Jego łaski, a więc proście, a otrzymacie, aby wasza radość była zupełna’ (zob.
J 16,24)” (Ellen G. White, Testimonies for the
Church, t. VI, s. 363-364).
Dziękczynienie
• Dziękuj Panu Bogu dostępność niezwykłej
Bożej łaski i miłosierdzia dla grzeszników.

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 zawsze czyste motywacje serca.
• Módl się o zbór Warszawa Ursynów, aby wierzący codziennie doświadczali Bożej opieki
oraz chrztu Ducha Świętego i mogli z oddaniem służyć prowadząc innych do zbawienia.
• Módl się o to, by Pan Bóg przyprowadzał ludzi o otwartych sercach na wykłady o biblijnych proroctwach (8-29.04) w Kozienicach.
• Módl się o Ducha Świętego podczas wykładów „Z niewoli do wolności” w Łodzi.
• Módl się gorąco, aby sobota 21.04 była
w zborach naszej Diecezji „Sobotą dla misji”
pełną dobrej służby i błogosławieństw.
• Módl się o Ducha Świętego dla uczestników
wystawy Pisma Świętego w ramach Nocy
Muzeów w Warszawie (19.05).
• Módl się, aby Pan Bóg odpowiadał na modlitwy i błogosławił podczas wykładów biblijnych w Łodzi Widzew (6.05-26.05).
• Módl się o Boże działanie podczas Zjazdu
Młodzieży w Suwałkach (5.05).

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

