Wołanie do Jezusa jest naszą pilną potrzebą!
100 Dni Modlitwy — Tydzień 3 — 10-16 kwietnia 2020

Nieoczekiwany cud
„Czy widziałeś kiedyś coś takiego?”. To typowe pytanie, kiedy ludzie są świadkami czegoś,
czego nigdy wcześniej nie widzieli. Niewątpliwie nazwa „COVID-19” przejdzie do historii
kojarzona z jedną z największych pandemii w dziejach ludzkości.
To zdumiewające, jak szybko życie może się zmienić z dnia na dzień. Słowo Boże
przypomina nam, że nieszczęścia mogą się zdarzać, więc zawsze powinniśmy być
przygotowani i zależni od Pana. Ten światowy kryzys poderwał podstawy ekonomii,
przeciążył systemy opieki zdrowotnej, doprowadził wielu ludzi do zubożenia, pozbawił
niektórych pracy i dachu nad głową, innych doprowadził do trwałego uszczerbku
na zdrowiu, a dziesiątkom tysięcy odebrał życie.
Wielu ludzi modli się o cud. Wielu błaga Boga, by zmienił ich sytuację i ochronił ich przed
śmiercionośnym wirusem. Ale pytanie brzmi: Czy jesteśmy przygotowani na cuda takie,
jakich dokonuje Bóg?
Nie mam wątpliwości, że Bóg wysłucha wszystkich, którzy modlą się do Niego. Spełni ich
prośby na różne sposoby i w swoim czasie. Te obietnice dają mi nadzieję: „Nikt przed tobą
się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię
ani cię nie opuszczę” (Joz 1,5). „I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą
mówić, Ja już ich wysłucham” (Iz 65,24).
Kilka lat temu zachorowałem na chorobę szpiku kostnego zwaną zespołem
mielodysplastycznym (MDS), wskutek której występuje niedobór czerwonych krwinek.
Nieleczony, MDS prowadzi do ostrej białaczki i śmierci. Byłem w 4 stadium choroby, a moją
jedyną nadzieją był udany przeszczep szpiku kostnego (komórek macierzystych). Tysiące
ludzi na świecie modliły się o moje przetrwanie i wyzdrowienie, kiedy byłem zbyt słaby, by
gorliwie modlić się za siebie. O tak, mogę zaświadczyć, że Bóg zlitował się nade mną, ale
nie tak, jak się tego spodziewałem, gdyż Boże cuda dotyczą życia wiecznego.
Wydarzyły się trzy rzeczy, które objawiły mi Pana w sposób, jakiego nie doświadczyłem
nigdy wcześniej. Po pierwsze, w wyniku okoliczności pozostających poza moją kontrolą,
mój przeszczep opóźnił się o dziewięć miesięcy, chociaż byłem w 4 stadium choroby. To
opóźnienie dało okazję do wypróbowania intensywnych naturalnych sposobów leczenia,
które wzmocniły mnie i lepiej przygotowały na przeszczep. Po drugie, moja córka (dawczyni
komórek macierzystych) i ja przybliżyliśmy się do siebie w oczekiwaniu na przeszczep,
wybaczając sobie błędy z przeszłości. Po trzecie to oczekiwanie wpłynęło na moje
małżeństwo. Po raz pierwszy w naszym wspólnym życiu byłem w szpitalu, przykuty
do łóżka, śmiertelnie chory, odizolowany i wyczerpany. Czasami byłem zbyt słaby, by się
wykąpać, więc trzy czy cztery razy moja żona Maxine musiała mnie umyć. Początkowo
mnie to złościło, ale kiedy zobaczyłem jej delikatność i całkowite poświęcenie, kiedy myła
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mnie od stóp do głowy, uświadomiłem sobie, że Bóg przygotowuje mnie na szczególny cud
uzdrowienia.
Mój szczególny cud jest zawarty w tych słowach Jezusa: „A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł
paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje” (Mk 2,5). Tak, cudem w mojej
największej potrzebie było to, że Bóg uzdrowił mnie, zanim doczekałem się przeszczepu.
Dzięki łasce Bożej wyszedłem ze szpitala jako nowe stworzenie w Jezusie, uzdrowiony
duchowo i fizycznie.
Dzisiaj zachęcam cię, byś odwrócił wzrok od COVID-19 i wszystkiego innego, co zaprząta
twoje myśli, i podobnie jak przyjaciele, którzy przynieśli paralityka do Jezusa, zdjął dach,
zniżył się do Jego stóp i pozwolił Mu uzdrowić twojego ducha.
„I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich
wysłucham” (Iz 65,24).
James L. Black, Sr.
[Autor służył przez 17 lat jako dyrektor Sekretariatu Młodzieży Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Obecnie
jest dyrektorem Sekretariatu Służby Modlitwy Wydziału Północnoamerykańskiego].

Pytanie do przemyślenia: Choć wiemy, że zawsze wolą Boga jest uzdrowienie Jego dzieci,
nie zawsze wiemy, jaka jest Jego wola co do czasu uzdrowienia. Niektórych uzdrawia On
natychmiast, innych stopniowo, a jeszcze innych uzdrowi dopiero przy powtórnym
przyjściu Chrystusa (Jk 5). Czy możemy ufać Bogu i porze działania, jaką wybiera? Czy
możemy trwać w wierze nawet wtedy, kiedy nie widzimy bezpośrednich odpowiedzi
na nasze modlitwy? Skąd możemy umacniać się w wierze i zaufaniu do Boga i Jego Słowa?
Wyzwanie: W tym tygodniu, kiedy nadal będziemy modlić się za chorych, personel
medyczny i o to, by Bóg powstrzymał szerzenie się koronawirusa na świecie, módlmy się,
by miłość do Boga i Jego Słowa szerzyła się wśród ludzi. Otwórzmy nasze Biblie z nowym
zapałem i módlmy się: „Panie, wskaż nam, jak mamy poznać Cię i umiłować! Wskaż nam,
jak mamy doświadczyć prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia. Wskaż nam, co to znaczy
studiować Twoje Słowo i rozumieć je. Wskaż nam, jak dzielić się Twoim Słowem z innymi”.
Modląc się, powołaj się na Iz 55,8-11; 2 Tm 2,15; 1 P 3,15.
„Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.
Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim
przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,9-11).
Dodatkowa lektura na ten tydzień: Ellen G. White, „Biblia środkiem ochrony”, Wielki bój, Warszawa 2019, wyd. 20, s. 358-363.
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Dzień 15 — Intencje modlitewne — piątek, 10 kwietnia 2020
Raport chwały: Wydaje się, że rozszerzanie się pandemii w Hiszpanii i Włoszech zaczyna
zwalniać. Chwalmy Boga za oznaki nadziei na poprawę sytuacji.
• Módlmy się, by Bóg powstrzymał szerzenie się COVID-19 w krajach świata o wysokiej
koncentracji populacji. Módlmy się zwłaszcza o interwencję Pana w Indiach, Bangladeszu,
na kontynencie afrykańskim i w niektórych krajach Azji, które zaczynają z pełną siłą walkę
z pandemią COVID-19.
• Módlmy się za naukowców, by jak najszybciej odkryli sposoby zwalczania koronawirusa,
gdyż nie możemy czekać miesiącami na opracowanie szczepionki.
• Módlmy się, by Bóg chronił dzieci, słabych i narażonych, którzy są zmuszeni pozostawać
w domu z członkami rodziny skłonnymi do przemocy albo żyją w trudnych rodzinach
zastępczych.
• Módlmy się o zaopatrzenie w żywność i posiłki dla dzieci, które nie mogą uczęszczać
do szkoły, gdzie regularnie korzystały z posiłków w szkolnej stołówce.
• Módlmy się, byśmy uczyli się studiować Słowo Boże na głębszym poziomie i dzielili się
nim w praktyczny sposób z ludźmi, wśród których żyjemy.

Dzień 16 — Intencje modlitewne — sobota, 11 kwietnia 2020
Naucz nas modlić się!
„Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie
wiesz!” (Jr 33,3).
„Nastały trudne czasy. Wydarzenia w świecie wzywają każdego wyznawcę Chrystusa
do największej gorliwości w naszej więzi z Bogiem. Aby wzmacniać tę więź oraz zaspokajać
nasze emocjonalne i duchowe potrzeby, musimy się nauczyć mocy modlitwy. Musimy
błagać Pana, jak niegdyś uczniowie, mówiąc: «Panie, naucz nas modlić się»” (Ellen G.
White, Prayer, s. 1).
Pytanie do przemyślenia: Możemy uczestniczyć w programie 100 Dni Modlitwy i modlić się
wraz z małą grupą, do której należymy, ale czy naprawdę nauczyliśmy się, co znaczy modlić
się? Czy kiedykolwiek wołaliśmy do Jezusa jak Jego uczniowie: „Panie, naucz nas modlić
się”? Jeśli tego nie uczyniłeś, dlaczego nie miałbyś dzisiaj poprosić Pana: „Proszę, naucz
mnie się modlić!”.
Raport chwały: Choć w Indianapolis trzeba było odwołać dużą serię spotkań
ewangelizacyjnych zaplanowanych przed sesją Generalnej Konferencji, John Bradshaw
planuje obecnie serię spotkań za pośrednictwem internetu, które mogą mieć o wiele
szerszy zasięg. Spodziewamy się dziesiątek tysięcy uczestników. Po raz kolejny zło
zamierzone przez wroga Bóg wykorzystuje dla dobra.
• Módlmy się, byśmy jako Kościół prosili Boga, aby posłał Ducha Świętego i nauczył nas, jak
się modlić w sposób, który sprawi, że otrzymamy odpowiedzi na modlitwy.
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• Módlmy się w intencji internetowej serii spotkań ewangelizacyjnych planowanej przez
Johna Bradshawa i It Is Written. Módlmy się, by wielu ludzi usłuchało Słowa Bożego i poszło
za Jezusem.
• Módlmy się o personel przychodni i szpitali w naszym regionie zmagający się
z niedoborami artykułów medycznych. Módlmy się, by Bóg pozwolił zaopatrzyć placówki
medyczne we wszystko, co jest potrzebne dla ratowania życia i zdrowia pacjentów oraz
bezpieczeństwa personelu.
• Módlmy się, by więcej osób pomagało w produkcji masek i innego sprzętu
zabezpieczającego oraz by niezbędne łóżka, respiratory i inny sprzęt medyczny były
dostępne w miarę rosnących potrzeb opieki medycznej.
• Módlmy się w intencji chińskiej społeczności w mieście Cebu na Filipinach. Módlmy się
o ochronę przed koronawirusem dla tamtejszego zboru oraz o to, by więcej członków tej
społeczności zainteresowało się aktywnym studiowaniem Pisma Świętego.

Dzień 17 — Intencje modlitewne — niedziela, 12 kwietnia 2020
Największe zwycięstwa
„Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Ps 50,15).
„Największe zwycięstwa odniesione dla sprawy Bożej nie są wynikiem odnalezienia celnych
argumentów, starannych przygotowań, obszernych wpływów czy olbrzymich środków
materialnych. Są one osiągane w sali audiencyjnej Boga, kiedy z gorliwą, usilną wiarą ludzie
wspierają się na potężnym ramieniu dającym siłę” (Ellen G. White, Słudzy ewangelii,
Warszawa 2003, s. 173).
Pytanie do przemyślenia: Skoro wiemy, że największe zwycięstwa odnosimy przez
modlitwę i czas poświęcony studiowaniu Słowa Bożego, dlaczego tak bardzo wahamy się
poświęcać czas na modlitwę i studiowanie Biblii? Jakie zajęcia i rozrywki stają na drodze
naszej osobistej komunikacji z Bogiem?
Raport chwały: W mieście Toowoomba w australijskiej prowincji Queensland, liczącym 130
tys. mieszkańców, znajdują się dwa zbory — Toowoomba Central i Glanvale. Pastor Casey
Wolverton służy w zborze Glanvale. Kiedy pojawił się wirus SARS-CoV-2 i zbory zostały
zamknięte, w pierwszy szabat przeprowadzono nabożeństwo jak zwykle, ale bez
uczestników. Nabożeństwo było transmitowane przy pomocy serwsów Facebook
i YouTube, a 900 osób uczestniczyło w nim tym sposobem. Lokalna stacja radiowa
dowiedziała się o tej inicjatywie adwentystów i zwróciła się do zboru z pytaniem, czy może
nagrać adwentystyczne nabożeństwo i nadać je następnego dnia (w niedzielę) dla 130
tysięcy słuchaczy. Gdyby nie kryzys COVID-19 coś takiego przypuszczalnie by się nie stało.
Chwała Bogu!
• Módlmy się, by przesłania nadziei nadal były nadawane w mieście Toowoomba
w australijskiej prowincji Queensland. Módlmy się za naszych współwyznawców z Australii,
aby znajdowali sposoby bycia światłem dla swoich rodaków.
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• Módlmy się za licznych ewangelistów-kolporterów na całym świecie, którzy nie mogą
pracować od drzwi do drzwi. Módlmy się, by Bóg wskazał tym poświęconym pracownikom
nowe sposoby głoszenia prawdy. Módlmy się, by Bóg troszczył się o ich potrzeby.
• Módlmy się w intencji szpitali w Stanach Zjednoczonych, które spodziewają się
najtrudniejszego tygodnia w walce z pandemią COVID-19. Módlmy się o Bożą interwencję.
• Módlmy się za osoby starsze, o osłabionej odporności i innych czynnikach ryzyka
w naszym zborze. Módlmy się, by Boża ręka ich chroniła.
• Módlmy się za tych, którzy stracili bliskich wskutek zarazy koronawirusa. Módlmy się
o odwagę i siłę dla tych, którzy doświadczyli straty, by mocno trzymali się Boga.

Dzień 18 — Intencje modlitewne — poniedziałek, 13 kwietnia 2020
Patrzenie ponad to, co widać oczami
„Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli” (J 20,29).
„Często chrześcijańskie życie wiąże się z niebezpieczeństwami, a obowiązki wydają się
trudne do wykonania. Oczami wyobraźni widzimy nadciągające zagrożenie, a perspektywa
ucisku i śmierci przytłacza nas ciężkim brzemieniem. Jednak głos Boży mówi wyraźnie: Idź
naprzód. Bądźmy posłuszni temu poleceniu, choć nasz wzrok nie jest w stanie przeniknąć
ciemności. Przeciwności, które wstrzymują nasz rozwój, nigdy nie znikną, jeśli w naszym
sercu będzie panował duch zwątpienia i niezdecydowania. Ci, którzy zwlekają
z posłuszeństwem, zanim wszelka niepewność nie zostanie usunięta i nie będzie już
żadnego ryzyka niepowodzenia, nigdy nie będą posłuszni. Ten, kto wierzy, patrzy ponad
trudnościami i trzyma się niewidzialnego, wszechpotężnego Boga, a więc nie może zostać
pokonany. Wiara jest uchwyceniem się ręki Chrystusa w każdej potrzebie” (Ellen G. White,
Słudzy ewangelii, Warszawa 2003, s. 176).
Pytania do przemyślenia: Łatwo jest wierzyć w to, co widzimy, ale co z tym, czego nie
widzimy? W jaki sposób możemy rozwijać naszą wiarę w Słowo Boże, nawet jeśli jeszcze
nie widzimy jego spełnienia? Wiemy, że wiara jest darem. Co Ef 2,8 i Dz 3,16 mówią o tym,
jak możemy otrzymać ten wspaniały dar?
Raport chwały: W Papui Nowej Gwinei ewangeliści, pastorzy i laiccy kaznodzieje nie mogą
podróżować po kraju wskutek zakazu podróży związanego z COVID-19. Wskutek tego nie
mogą się odbyć zaplanowane na maj wydarzenia w ramach projektu Całkowitego
Zaangażowania Wyznawców. Ale mieszkańcy Papui Nowej Gwinei zbierali się już od roku
w ramach dziesiątek tysięcy lekcji biblijnych i tysięcy lokalnych spotkań prowadzonych
przez członków laikatu i pastorów. Już układają plany kolejnej wielkiej kampanii
ewangelizacyjnej po ustaniu pandemii COVID-19. Po raz kolejny zło, które zamyślił wróg,
Bóg obraca w większe dobro.
• Módlmy się o Bożą ochronę dla mieszkańców Papui Nowej Gwinei oraz o Boże
prowadzenie w decyzjach rządu tego kraju, jak również o powodzenie pracowników służby
zdrowia walczących z COVID-19.
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• Módlmy się, by to, czego Bóg dokonuje w Papui Nowej Gwinei przez tamtejszych
członków Kościoła, było jeszcze skuteczniejsze niż pierwotne plany. Módlmy się, by nie
dochodziło tam do walk plemiennych mogących udaremnić plany dalszego działania.
• Módlmy się za wyznawców, którzy zostali osadzeni w więzieniach na całym świecie. Módlmy się
o to, by mieli siłę do wydawania świadectwa wobec współwięźniów podczas tego kryzysu.
• Módlmy się w intencji niewielkiej piekarni i ośrodka misyjnego w Jönköping w Szwecji, by
docierał do jeszcze większej liczby ludzi, aby wielu przyszło do Jezusa i przyjęło Go jako
swego Zbawiciela. Módlmy się o więcej osób studiujących lekcje biblijne i nawracających się.
• Módlmy się także w intencji zborów w Szwecji, które są niewielkie i skladaja się
przeważnie ze starszych osób. Módlmy się, by Bóg przyprowadził więcej młodych ludzi
do zborów w Skandyanawii i chronił te małe zbory podczas pandemii COVID-19.

Dzień 19 — Intencje modlitewne — wtorek, 14 kwietnia 2020
Patrz na Jezusa!
„Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję” (Ps 5,4).
„Zbierz wszystkie siły, by w trudnych chwilach patrzeć w górę, a nie w dół. Wtedy nigdy nie
upadniesz w drodze. Wkrótce ujrzysz Jezusa za chmurami, wyciągającego do ciebie
pomocną rękę. Wszystko, co będziesz musiał zrobić, to podać Mu rękę w prostej wierze
i pozwolić Mu, by cię prowadził. Kiedy nabierzesz ufności, przez wiarę w Jezusa nabierzesz
też nadziei. Światło jaśniejące z krzyża Golgoty ukaże ci, jak bardzo Bóg cię ceni,
a rozumiejąc to, będziesz się starał przekazywać światło światu. Wielkie imię między ludźmi
jest jak list napisany na piasku, ale nieskazitelny charakter będzie trwał na wieki” (Ellen G.
White, Testimonies for the Church, t. 5, s. 578).
Pytanie do przemyślenia: Co jest pierwszą rzeczą, jaką robisz każdego ranka? Czy
przeglądasz wiadomości, pocztę elektroniczną, media społecznościowe? Czy zaczynasz
dzień od rozmyślania o problemach? A może raczej patrzysz na Jezusa? Idąc przez dzień,
postanów patrzeć na Jezusa zamiast w dół, na problemy. Oczekuj od Jezusa nadziei zamiast
poszukiwać pomocy w świecie.
Raport chwały: W ciągu ostatnich 30 dni ponad 100 tysięcy razy pobrano materiały
ze strony www.revivalandreformation.org. Chwalimy Pana za to, że wielu ludzi dostrzega
swoje duchowe potrzeby i stara się wzrastać w swojej więzi z Bogiem. Chwalimy Pana także
za tysiące grup modlitewnych tworzących się na całym świecie w wyniku kryzysu COVID-19.
• Módlmy się za naszych współwyznawców w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech
i Belgii. Te zapalne regiony wciąż zmagają się z opanowaniem wirusa. Módlmy się
o uzdrowienie dla tych, którzy utracili bliskich i przyjaciół.
• Módlmy się w intencji naszych współwyznawców na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iranie
i Izraelu. Módlmy się za tych, którzy mieszkają w niewielkich mieszkaniach z ograniczonym
dostępem świeżego powietrza i bez możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych.
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• Módlmy się za naszych sąsiadów, którzy nie znają Jezusa. Módlmy się o sposoby
głoszenia im nadziei w Jezusie, na przykład ewangelizację „telefoniczną” i internetową.
• Módlmy się za tych w naszym zborze i okolicy, którzy walczą z COVID-19. Módlmy się, by
towarzyszyło im Boże uzdrowienie.
• Módlmy się, byśmy byli wiernymi szafarzami i oddawali dziesięcinę. Choć czasy są trudne,
Biblia zapewnia nas, że ci, którzy czczą Boga, zostaną uczczeni przez Niego (1 Sm 2,30).

Dzień 20 — Intencje modlitewne — środa, 15 kwietnia 2020
Bóg jest wierny!
„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest
wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście,
abyście je mogli znieść” (1 Kor 10,13).
„Wróg nie odważył się wychylić nawet na włos poza wyznaczoną mu sferę. Nie ma mocy
w całych szatańskich zastępach, która mogłaby zniewolić jedną duszę pokładającą prostą
ufność w mądrości pochodzącej od Boga. Chrystus jest naszą wieżą mocy, a szatan nie ma
władzy nad tym, kto w pokorze umysłu chodzi z Bogiem. Obietnica: «Niech wszyscy u Mnie
szukają schronienia, niech zabiegają o pokój ze Mną niech ze Mną zawrą przymierze» (Iz
27,5 BKR). W Chrystusie jest doskonała i zupełna pomoc dla każdej kuszonej duszy.
Niebezpieczeństwa czekają na każdej drodze, ale cały niebiański wszechświat czuwa, aby
nikt nie był kuszony ponad to, co może znieść” (Ellen G. White, My Life Today, s. 316).
Pytania do przemyślenia: Czy czujesz, że masz do czynienia z czymś, czego nie jesteś
w stanie znieść? Bóg obiecuje, że nie dopuści, by spotkało nas więcej, niż możemy znieść,
więc jeśli czujesz się przytłoczony, powołaj się na obietnicę 1 Kor 10,13. Przyjmij obietnicę
Flp 4,13 i Ps 61,3. Szukaj pocieszenia w obietnicach Słowa Bożego.
Raport chwały: W Europie (i przypuszczalnie wielu innych miejscach świata) młodzi ludzie,
którzy nie uczęszczali dotąd do kościoła, aktywnie uczestniczą w internetowych grupach
studiujących Biblię. Chwalimy Pana za tor rosnące zainteresowanie Bogiem i Jego Słowem!
• Módlmy się, by jeszcze więcej młodzieży zainteresowało się studiowaniem Biblii. Módlmy
się o wielkie duchowe ożywienie wśród młodych ludzi.
• Módlmy się w intencji naszej młodzieży na całym świecie, uczestniczącej w programie
100 Dni Modlitwy pod kierunkiem Sekretariatu Młodzieży i Dzieci Generalnej Konferencji.
Módlmy się, by młodzi ludzie i dzieci uczyli się, że kiedy się modlimy, Bóg nas słyszy
i odpowiada na nasze modlitwy.
• Módlmy się w intencji nauczycieli nauczających przez internet. Módlmy się, by Bóg dał im
mądrość w stosowaniu techniki w sposób dobroczynny dla uczniów. Módlmy się o mądrość
i cierpliwość dla nich.
• Módlmy się za złamanych na duchu, którzy niedawno utracili bliskich, oraz tych, którzy
zmagają się z izolacją, aby odczuwali bliskość Boga.
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• Módlmy się o wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego na froncie
walki z pandemią COVID-19.

Dzień 21 — Intencje modlitewne — czwartek, 16 kwietnia 2020
Okazujmy wiarę
„Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego
przez potężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my
chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego” (Ps 20,7-8).
„Przyjmijcie słowo Chrystusa jako zapewnienie dla was. Czyż On nie zaprosił was, abyście
do Niego przyszli? Nigdy wypowiadajcie wobec siebie słów zniechęcenia. Czyniąc to,
bardzo dużo stracicie. Patrząc na pozory i narzekając, kiedy pojawiają się trudności i presja,
dowodzicie, że macie chorowitą, słabowitą wiarę. Mówcie i działajcie tak, jakby wasza
wiara była niezwyciężona. Patrzcie na Tego, który ma światło, moc i skuteczność” (Ellen G.
White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2019, wyd. 6, s. 99).
Pytania do przemyślenia: Co to znaczy mówić i postępować z wiarą? Jeśli nasza wiara jest
słaba, jak możemy ją wzmocnić? (Zob. Rz 10,17). Podziel się z kimś doświadczeniem, przez
które Bóg wzmocnił twoją wiarę, albo opowiedz świadectwo wysłuchane modlitwy.
Raport chwały: Chwalimy Pana za przesłanie zdrowia, które nam dał, umożliwiające nam
lepszą odporność na choroby. Chwalimy Pana za liczne sposoby, w jakie uzdalnia nas
do dzielenia się przesłaniem zdrowia z innymi ludźmi.
• Módlmy się, by Bóg pomógł nam stać się ludźmi silnej wiary, gdyż wiemy, że znacznie
większe próby czekają nas w przyszłości.
• Módlmy się o wylanie Ducha Świętego na lud Boży, aby dzieło zostało dokończone i by
Pan zabrał nas do domu.
• Módlmy się o mądrość dla pastorów i administratorów, starających się pocieszać,
wzmacniać i prowadzić wyznawców mimo chaosu.
• Módlmy się, byśmy jako lud czynili wszystko, co najlepsze, by żyć zgodnie z zasadami
zdrowia, których zostaliśmy nauczeni, aby nasze organizmy były odporne na infekcje.
• Módlmy się, by miłość Boża wypełniała nas, poruszał i skruszyła na nowo nasze serca,
abyśmy nie mogli powstrzymać się przed dzieleniem się nią z ludźmi, którzy jeszcze nie
znają nadziei w Chrystusie.
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