
	

TYDZIEŃ 51: 15.01-21.01.2017 

„Ja	jestem	krzewem	winnym,	wy	jesteście	latoroślami.		
Kto	trwa	we	mnie,	a	Ja	w	nim,	ten	wydaje	wiele	owocu;	

bo	beze	mnie	nic	uczynić	nie	możecie”	(J	15,5).				

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 osób, 
które pragniesz przyprowadzić do Jezusa 
Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Die-
cezji Wschodniej.   

• Módl się, aby program „10 dni modlitwy”  
w zborach i grupach naszej Diecezji przyniósł 
prawdziwe przybliżenie się wszystkich do 
Pana Boga i bezgraniczne oddanie naszych 
serc oraz życia Chrystusowi i Jego misji.  

• Módl się o zbór w Białymstoku, aby mógł 
wzrastać w wierze, miłości, jedności i służbie 
oraz o Bożą pomoc w rozbudowie Domu Mo-
dlitwy, w którą zbór jest zaangażowany.  

• Módl się o Boże działanie na ludzkie serca 
podczas spotkań Klubów Zdrowia w Zduń-
skiej Woli  (15.01) oraz Wyszkowie (17.01).  

• Módl się o Bożą pomoc podczas rozpoczyna-
jących się wkrótce w wykładów biblijnych 
„Wielki bój” w Starachowicach oraz „Życie 
ma sens” w Łodzi Górnej.  

• Módl się o Bożą pomoc w sprawie nowego 
Domu Modlitwy w Olsztynie i związanego  
z tym najbliższego (16.01) spotkania z prezy-
dentem miasta, aby Pan Bóg poprowadził 
wszystko Swymi najlepszymi drogami.   
 

Refleksja 
„Jezus wraz z uczniami znajdował się w drodze 
do Getsemane, które leżało u stóp Góry Oliw-
nej, a było miejscem tak odosobnionym i ci-
chym, że często się tam udawał dla modlitwy  
i rozmyślania. W czasie tej wędrówki Zbawiciel 
tłumaczył swym uczniom jeszcze raz cele swej 
misji na świecie i mówił o konieczności utrzy-
mania pomiędzy Nim a nimi duchowego 
związku. (…) ‘Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym’ – powiedział. Zamiast wybrać smukłą 
palmę, wysoki cedr lub silny dąb Jezus wziął za 
symbol dla siebie winny krzew z jego giętkimi 
pędami. Palma, cedr lub dąb stoją samotnie  
i nie wymagają oparcia. Lecz latorośl winna 
owija się wokoło okratowania i pnie się w górę 
ku niebu. Tak Chrystus w swym człowieczeń-
stwie uzależniony było od mocy Boga. ‘Nie 
mogę sam z siebie nic uczynić’ – oświadczył 
(Jan 5,30)”. (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. 
XIV, s.486).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to, że jest dla ciebie 

oparciem i pomocą na drodze życia.  
• Dziękuj Panu Bogu, że jesteś w pełni zależny 

od Niego w każdej sytuacji.    

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 


