TYDZIEŃ 124: 10.06.-16.06.2018
„Takiego to przystało nami mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego,
odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; który nie musi codziennie, (…), składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” (Hbr 7,26.27)
Refleksja
„Jakaż wspaniałomyślność! Jakiż przywilej został nam zapewniony! Chrystus jest łącznikiem
między Bogiem i człowiekiem. (...) Gdy przychodzimy do Boga na mocy wartości Jego
ofiary złożonej za nas, wówczas jesteśmy
ubrani w Jego kapłańskie szaty. On stawia nas
u swego boku, otaczając nas swoim ludzkim ramieniem, podczas gdy swoim boskim ramieniem mocno trzyma się tronu Nieskończonego.
Swoje zasługi, jak słodkie kadzidło, składa
w kadzielnicy, którą przekazuje w nasze ręce,
aby zachęcić nas do błagalnej modlitwy. Obiecuje, że wysłucha nasze prośby i spełni je. Tak,
Chrystus stał się pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. On łączy boskość z człowieczeństwem” (Ellen G. White, W atmosferze Niebios, Warszawa 2001, wyd. I, s. 77).
Dziękczynienie
• Dziękuj Chrystusowi za Jego niezwykłą
służbę pośrednictwa pomiędzy nami a miłującym nas Ojcem.
• Dziękuj Bogu za to, że w Jego oczach, dzięki
sprawiedliwości Jezusa Chrystusa okrywającej twe serce – jesteś czysty, niewinny i możesz być uratowany na wieki. Chwała Bogu.

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, aby twoje modlitwy zawsze były
pełne wiary, byś ufał Bogu i nie wątpił.
• Módl się o grupę w Iławie, by doświadczając
Bożej opieki wzrastała w mocy Ducha Świętego, a Pan Bóg nawracał kolejne osoby
w tym mieście i dalej budował Swój Kościół.
• Módl się gorąco o to, by ewangelia docierała
do serc mieszkańców Kozienic oraz, by Bóg
błogosławił spotkania Klubu Zdrowia (trzy
razy w czerwcu) w tym mieście oraz wystawę
Expo zdrowie (10.06), przyprowadzając
wiele osób o sercach otwartych na zmiany,
które Bóg pragnie w ich życiu czynić.
• Módl się o gorąco nowy Dom Modlitwy w Puławach, aby został znalezione najodpowiedniejsze miejsce, które Bóg wybierze dla Siebie, i aby ewangelia w tym mieście docierała
przez Jego lud do coraz większej ilości ludzi.
• Módl się, aby zbory i grupy w naszej Diecezji
prowadziły szeroką działalność rozpowszechniania literatury o zbawieniu.

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

