Wołanie do Jezusa jest naszą pilną potrzebą!
100 Dni Modlitwy — Tydzień 4 — 17-23 kwietnia 2020

„Pójdźcie, odpocznijcie nieco”
Pewnego pięknego poranka uświadomiłam sobie, że w domu jest zbyt cicho, a mojej 3letniej córki nie ma. Jej bracia bawili się razem, ale jej nie mogłam znaleźć. Wołałam ją,
zastanawiając się, gdzie się podziała.
— Thalio, gdzie jesteś?
Mój głos rozlegał się w domu, ale nikt nie odpowiadał. Przeszukiwałam kolejne pokoje, ale
jej nie było.
W końcu usłyszałam cichy głosik:
— Mamusiu...
Jej mała główka wychyliła się zza mojego czerwonego fotela.
— Zobacz — powiedziała, wyciągając w moją stronę książkę otwartą na ilustracji Jezusa
i Jego aniołów przychodzących na ziemię. — Czy On przyjdzie dzisiaj, mamusiu? —
zapytała, wskazując okno za nią.
Serce we mnie stopniało, kiedy uświadomiłam sobie, że moja córka siedziała tam, czekając
na przyjście Jezusa dzisiaj. W moim porannym pośpiechu przygotowywałam śniadanie,
wywieszałam pranie i odpowiadałam na telefony. Konieczność wykonania „pilnych”
obowiązków zupełnie odwiodła mnie od poświęcenia rankiem czasu Jezusowi. W tamtej
chwili Bóg nie mógł przemówić do mnie wyraźniej, niż uczynił to za pośrednictwem Thalii.
To było tak, jakby powiedział do mnie: Po prostu zwolnij i zauważ Mnie tego ranka. Jestem
tutaj. Wkrótce przyjdę! Spędź ze Mną nieco czasu...
Dzisiaj, po wielu latach, wciąż słyszę słowa Boga skierowane do mnie. „Wy sami idźcie
na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco” (Mk 6,31). On zaprasza nas, byśmy
się zatrzymali, mimo że świat wokoło nas pędzi naprzód, i spędzili czas z Nim. Nie przez
chwilę czy z obowiązku, ale dlatego, że chcemy przebywać z Tym, który nas odradza.
Obecnie wielu z nas znajduje się w miejscach, gdzie jesteśmy odizolowani od naszych
bliskich wskutek światowej pandemii. W pewnym sensie jesteśmy zmuszeni przerwać nasz
zwyczajny bieg życia. Nasze życie w tym czasie jest inne. Czy spoczywamy w Bogu na tym
„miejscu ustronnym”? Czy słuchamy Jego cichego głosu (1 Krl 19,12), wzywającego nas
do ściślejszej więzi z Nim (J 15,9)? Czy poznajemy Go lepiej, czy raczej wypełniamy cichą
przestrzeń hałasem mającym pomóc nam zabić czas?
Pamiętam, że jako dziecko śpiewałam pieśń zawierającą następujące słowa: „Czas z Nim to
czas dobrze spędzony. On będzie twoim Pocieszycielem i Przewodnikiem. Czas z Nim to
czas dobrze spędzony. On zawsze będzie u twego boku”. Budowanie naszej więzi z Bogiem
przez spędzanie z Nim czasu jako z naszym Pocieszycielem i Przewodnikiem jest
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najważniejsze w takich czasach jako obecne. Jakość czasu (a nie jego ilość) liczy się
najbardziej. Co możesz zrobić, by poprawić jakość czasu spędzanego z Bogiem w tym
tygodniu? Rozważ poniższe propozycje:
• Proś Boga, by dał ci większe pragnienie spędzania czasu z Nim.
• Biblia nie jest napisana tak, by była trudna do studiowania. Jest dla ciebie żywym Słowem
Bożym, a Bóg przez nią przemawia do ciebie.
• Przyjdź w pokorze do Boga i módl się, zanim będziesz czytał Biblię, prosząc Boga
o szczególne przesłanie, które powinieneś usłyszeć.
• Możesz studiować choćby jeden werset czy krótki fragment Pisma Świętego danego dnia.
Rozważ następujące pytania: Co Bóg mówi do ciebie przez ten fragment? Jak możesz
wesprzeć kogoś dzisiaj przez to przesłanie?
Bóg cierpliwie czeka na nas, byśmy spędzali z Nim czas każdego dnia (Ap 3,20). Czy czekasz
na niego z utęsknieniem, jak Thalia, pragnąć Jego przyjścia? Czy czekając na to wydarzenie
udasz się tam, gdzie możesz spędzić z Nim czas?
Nina Atcheson
[Autorka służy obecnie jako menedżer planu nauczania w Sekretariacie Szkoły Sobotniej
i Ewangelizacji Generalnej Konferencji oraz specjalista do spraw tożsamości
adwentystycznej w szkołach adwentystycznych w Australii. Nina, jej mąż Matt i ich troje
dzieci mieszkają w pobliżu Gold Coast w Australii].
Pytanie do przemyślenia: Co jest największą przeszkodą utrudniającą ci spędzanie
odpowiedniej jakości czasu z Bogiem? Czy możesz prosić Boga, by usunął tę przeszkodę
albo dał ci sposób, w jaki możesz ją pokonać? Jak może to zmienić twoją praktykę modlitwy
i nawyki związane ze studiowaniem Biblii?
Wyzwanie: Być może Bóg pragnie działać przez trudne okoliczności wokół nas, by pomóc
nam uświadomić sobie naszą wielką potrzebę więzi z Nim, zanim przyjdzie powtórnie. Daje
nam wyjątkową okazję, byśmy jakiś czas odpoczęli z Nim. Czy odpowiesz na Jego
zaproszenie? Przyjmijmy obietnice zapisane w J 15,4-5; Iz 26,2-3 i Mk 6,33, szukając
odpoczynku i pewności w Nim.
„Ci, którzy trzymają Chrystusa za słowo i oddają swoje dusze Jego opiece, a swoje życie
Jego rozkazom, znajdą spokój i odpocznienie. (...) Nasze życie może wydawać się
pogmatwane, lecz gdy poddamy się mądrości Mistrza, On ukształtuje życie i charakter tak,
aby przyczyniły się do Jego chwały” (Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. 16,
s. 244).
Dodatkowa lektura na ten tydzień: Ellen G. White, „Biblia i jej nauki”, Wychowanie, Warszawa 2010, wyd. 2, s. 130-134; Nina Atcheson, As Light
Lingers: Basking in the Word of God, kolejne darmowe rozdziały audiobooka dostępne co tydzień na stronie www.aslightlingers.com.
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Dzień 22 — Intencje modlitewne — piątek, 17 kwietnia 2020
Raport chwały: Mimo ogólnoświatowej pandemii COVID-19 Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego pełni swoją misję. Opracowywanych jest wiele twórczych i nowych metod
głoszenia ewangelii mających szerszy zasięg niż dotychczasowe metody. Chwała Panu!
Intencje modlitewne zostały przygotowane przez Teda N.C. Wilsona
• Módlmy się za naszych współwyznawców i tych, którzy utracili bliskich wskutek COVID19. Módlmy się o pokój i pocieszenie dla nich. Módlmy się o fizyczne uzdrowienie tych,
którzy obecnie walczą z koronawirusem.
• Módlmy się, by członkowie Kościoła aktywnie przyjęli zasady zdrowego życia (zdrowe
odżywianie, ruch, używanie wody, światło słoneczne, wstrzemięźliwość, świeże powietrze,
odpoczynek i zaufanie do Boga) jako zrównoważone podejście do zdrowego stylu życia.
• Módlmy się, byśmy jako Kościół nadal znajdowali skuteczne sposoby efektywnego
głoszenia Bożego przesłania zdrowia wraz z trójanielskim poselstwem, co jest naszą
eschatologiczną misją w świecie, oraz byśmy prosili o późny deszcz Ducha Świętego jako
przygotowanie na rychłe powtórne przyjście Chrystusa.
• Módlmy się, byśmy w dążeniu do poszukiwania twórczych sposobów wydawania
świadectwa ewangelii nie przestali akcentować Chrystusa, Jego Słowa, Jego
sprawiedliwości, Jego służby w niebiańskiej świątyni oraz Jego zbawczej mocy w wielkim
boju.
• Módlmy się w intencji internetowej kampanii ewangelizacyjnej It Is Written
zatytułowanej „Hope Awakens” (Świt Nadziei), która rozpoczyna się dzisiaj w Stanach
Zjednoczonych. (Więcej na stronie www.discoverhopeawakens.com). Módlmy się, by
więcej ludzi mogła oglądać i słuchać oraz zainteresować się wykładami niż podczas serii
wykładów na żywo odwołanych w Indianapolis.

Dzień 23 — Intencje modlitewne — sobota, 18 kwietnia 2020
Podtrzymywani przez Słowo
„Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! On nie dopuści, by na zawsze zachwiał
się sprawiedliwy” (Ps 55,23).
„Moi współpracownicy, niech nie słabnie wasza odwaga. Bóg wypróbowuje waszą wiarę.
Chrześcijanin zawsze ma mocnego Pomocnika w Panu. Kiedy dochodzicie do ściany
w waszych gorliwych wysiłkach, gdyż nie jesteście w stanie uzyskać niezbędnej pomocy,
zrzućcie wasz ciężar na Pana. Bądźcie pewni, że możecie to uczynić, bo On ten, który
obiecał, jest wierny. Nie wiemy jak i kiedy Pan nam pomoże, ale wiemy, że Pan nigdy nie
zawiedzie tych, którzy pokładają w Nim ufność. Kiedy w pełni wypróbuje swoich
pracowników, wyprowadzi ich oczyszczonych i wypróbowanych jak złoto w ogniu” (Ellen G.
White, Letter 66, 26.6.1901).
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Pytania do przemyślenia: W jaki sposób Bóg rozwija i wypróbowuje twoją wiarę? Jakie są
twoje ulubione obietnice biblijne, na które lubisz się powoływać, kiedy zmagasz się
z trudnościami? W ramach wyzwania w tym tygodniu spróbuj odszukać nowe wersety
biblijne dające ci odwagę i naucz się ich na pamięć. Podziel się nimi z kimś, kto potrzebuje
odwagi.
Raport chwały: Chwalimy Pana za to, że wczesne przewidywania masowych zgonów
w Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 okazały się znacznie przesadzone. Także
w Europie pandemia wydaje się zanikać i można się spodziewać, że zostanie opanowana
w stosunkowo krótkim czasie.
• Módlmy się za personel medyczny na froncie walki z epidemią. Módlmy się za ich
zdrowie i bezpieczeństwo wobec zagrożenia COVID-19 oraz ich fizyczne bezpieczeństwo
wobec irracjonalnych zachowań ludzi przekonanych, że pracownicy służby zdrowia są
nosicielami wirusa.
• Módlmy się o zachowanie równowagi między potrzebą zatrzymania ludzi w domach
a koniecznością funkcjonowania światowej ekonomii i potrzebą fizycznej aktywności
we właściwym czasie, kiedy tylko będzie to bezpieczne, aby nie dopuścić do załamania
gospodarki.
• Módlmy się za wiele organizacji i małych firm ponoszących dotkliwe skutki
przymusowego zawieszenia działalności. Módlmy się, by władze znajdowały sposoby
wspierania małych firm, aby nie zbankrutowały.
• Módlmy się w intencji kobiet i dzieci znajdujących się w niebezpiecznych sytuacjach
i potrzebujących ochrony. Módlmy się o sposoby docierania do ludzi zagrożonych i słabych
w społeczeństwie.
• Módlmy się za pracowników banków, sklepów, stacji benzynowych i innych niezbędnych
instytucji. Módlmy się, byli chronieni przed zarażeniem, pełniąc ważną służbę
dla społeczeństwa.

Dzień 24 — Intencje modlitewne — niedziela, 19 kwietnia 2020
W podziwie dla Jego Słowa
„Książęta prześladują mnie bez przyczyny, lecz serce moje lęka się słowa twego. Weselę się
z obietnicy twojej jak ten, który zdobył wielki łup” (Ps 119,161-162).
„Biblia jest głosem Boga przemawiającym do nas tak wyraźnie, jakbyśmy słyszeli Go
na własne uszy. Jeśli to sobie uświadomimy, z jakim podziwem będziemy otwierać Słowo
Boże i z jaką gorliwością będziemy studiować jego przepisy. Czytanie Pisma Świętego
i rozmyślanie o nim będzie traktowane jak audiencja u Nieskończonego” (Ellen G. White,
A Call to Stand Apart, s. 69).
Pytania do przemyślenia: Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przeczytać werset biblijny
i pomyśleć: „To jest skierowane do mnie! Bóg wiedział, że tego potrzebuję!”? Pomyśl
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dzisiaj o wszystkich powodach, dla których możesz się radować Słowem Bożym. Możesz
sporządzić listę powodów, dla których możesz być wdzięczny Bogu za Jego Słowo. Zacznij
od „Miłuję Słowo Boże, gdyż... (uzupełnij)”. Jeśli potrzebujesz inspiracji, przeczytaj Ps 119.
Raport chwały: Chwalimy Pana za to, że Kościół Adwentystyczny w Gwatemali znalazł
sposób dystrybuowania paczek żywnościowych zawierających ryż, fasolę, mąkę
kukurydzianą, oliwę, sól i cukier wśród tysięcy członków Kościoła znoszących trudy
kwarantanny. Jest to dowód, że członkowie Kościoła starają się pomagać sobie nawzajem.
• Módlmy się za mieszkańców Afryki walczących z pandemią koronawirusa. Módlmy się
za naszych współwyznawców nie mających dostępu do służby zdrowia. Módlmy się, by
odsetek zachorowań i śmierci okazał się znacznie niższy niż przewidywano.
• Módlmy się za tysiące grup etnicznych na całym świecie stanowiące 69 procent populacji,
które jeszcze nie słyszały wyraźnie prawdy o Jezusie. Módlmy się za nowe sposoby
docierania do nich w czasie tego kryzysu.
• Módlmy się o ducha skruchy i pokory dla nas wszystkich, byśmy uświadomili sobie, że nie
zawsze byliśmy osobiście wierni Bogu w naszym życiu i wydawaniu świadectwa.
• Módlmy się o znaczący wzrost liczby członków Kościoła, którzy służą Bogu, miłując
bliźnich i aktywnie głosząc biblijną prawdę ludziom, w tym także osobom uważającym się
za niereligijne.
• Módlmy się za rolników, którzy starają się wykonać niezbędne prace, nie mogąc
skorzystać ze wsparcia pracowników wskutek zakazu podróżowania.

Dzień 25 — Intencje modlitewne — poniedziałek, 20 kwietnia 2020
Radowanie się w Słowie
„Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą
i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwamy, Panie, Boże Zastępów”
(Jr 15,16).
„Nic tak nie wzmacnia intelektu jak studiowanie Pisma Świętego. Żadna inna księga nie ma
takiej mocy uwznioślania myśli i ożywiania zdolności jak uszlachetniające prawdy Biblii.
Gdyby Słowo Boże było studiowane tak, jak powinno być studiowanie, ludzie mieliby
rozległy umysł, szlachetny charakter i stałość dążeń rzadko spotykane w obecnych czasach”
(Ellen G. White, Christian Education, s. 58).
Pytania do przemyślenia: Co ostatnio miało dla ciebie szczególne znaczenie lub sprawiło ci
radość w studiowaniu Słowa Bożego? Dlaczego nie miałbyś poświęcić czasu, by podzielić
się dzisiaj z kimś tą radością?
Raport chwały: W Nowym Jorku spodziewano się przepełnienia szpitali i braku łóżek
dla chorych oraz respiratorów. Jednak okazało się, że są jeszcze miejsca i nie zabrakło
respiratorów. Chwalimy Pana za to, widząc w tym wysłuchane modlitwy.
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• Módlmy się za tych, którzy dbają o bezpieczeństwo, w tym policjantów, wobec
narastających niepokojów społecznych spowodowanych kwarantanną.
• Módlmy się za mieszkańców Federacji Rosyjskiej i byłych krajów Związku Radzieckiego
leżących na terenie Wydziału Euroazjatyckiego. Módlmy się, by wbrew trudnościom
związanym z głoszeniem ewangelii na tych terenach nowe metody pozwoliły docierać
do ludzi ze świadectwem prawdy.
• Módlmy się za cierpiących ludzi w krajach Okna 10/40. Módlmy się, by Bóg posłał tam
ludzi głoszących Jego miłość. Módlmy się także, by władze pozwoliły ludziom pozyskiwać
żywność i uprawiać pola. Miliony ludzi w Indiach są zmuszone przebywać w domach,
a wielu ludzi głoduje.
• Módlmy się o mądrość dla przywódców kościelnych stojących wobec istotnych decyzji
wskutek kryzysu ekonomicznego, jaki obecnie przeżywamy.
• Módlmy się o mądrość w cięciu kosztów bez krzywdzenia ludzi i z zachowaniem
funkcjonowania i misji Kościoła.

Dzień 26 — Intencje modlitewne — wtorek, 21 kwietnia 2020
Prowadzeni przez Słowo
„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał
prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” (Mi 6,8).
„Żyjemy w najważniejszym okresie historii świata. Wkrótce zadecyduje się przeznaczenie
mnóstwa ludzi zamieszkujących ziemię. Nasze przyszłe dobro i zbawienie innych ludzi
zależy od kierunku, jaki obierzemy. Musimy być prowadzeni przez Ducha prawdy. Każdy
wyznawca Chrystusa musi gorliwie pytać: «Panie, co chcesz, abym czynił?». Musimy się
ukorzyć przed Panem, poszcząc i modląc się, rozmyślając często nad Jego Słowem,
a zwłaszcza nad scenami sądu. Powinniśmy szukać teraz głębokiego i żywego
doświadczenia w sprawach Bożych. Nie mamy chwili do stracenia. Wydarzenia najwyższej
wagi rozgrywają się wokół nas. Jesteśmy na niebezpiecznym terenie szatana. Nie
zasypiajcie, Boży strażnicy, bo wróg czai się w pobliżu, gotowy w każdej chwili rzucić się
na nas i zniszczyć nas, jeśli tylko stracimy czujność i popadniemy w drzemkę” (Ellen G.
White, The Call to Stand Apart, s. 69).
Pytanie do przemyślenia: Kiedy stajesz wobec trudnej decyzji, dokąd zwracasz się
po mądrość i radę? Oczywiście, wiemy, że gdzie jest wielu doradców, tam jest
bezpieczeństwo (zob. Prz 11,14), ale ponad mądrość naszych bliskich i przyjaciół, jakie
zasady Słowa Bożego uczą nas, jak powinniśmy podejmować decyzje? (Zob. Prz 3,5-6;
14,12; Mt 6,33; Jr 33,3).
Raport chwały: W Wydziale Południowoamerykańskim, tradycyjnie, jak od 50 lat,
przeprowadzono w ubiegłym tygodniu specjalną ewangelizację „Wielkiego Tygodnia”.
Zazwyczaj małe grupy spotykają się w domach i zborach, ale ze względu na koronawirusa
wydział zaoferował pełny program drogą internetową, a udział w nim wzięło znacznie
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więcej osób niż w poprzednich latach. Temat programu brzmiał: „Miłość napisana krwią”,
a oprócz programu dla dorosłych przygotowano także programy dla dzieci i młodzieży.
Chwalimy Pana za twórcze sposoby, przy pomocy których przywódcy kościelni pomagają
członkom Kościoła dzielić się miłością Bożą.
• Módlmy się, by ci, którzy po raz pierwszy odkryli miłość Jezusa podczas programu
ewangelizacyjnego w Wydziale Południowoamerykańskim, byli w stanie rozwinąć trwałą
więź z Jezusem, która z czasem będzie się umacniać.
• Módlmy się, byśmy poświęcili dodatkowy czas, który mamy w domu, na dogłębne
studiowanie Słowa Bożego i nauczenie naszych dzieci, jak studiować Słowo Boże i miłować
je.
• Módlmy się, by lud Boży był nadal wierny w dziesięcinach i darach, mimo poważnych
ekonomicznych wyzwań.
• Módlmy się w intencji tych, którzy mają problemy z opłaceniem rachunków i zakupem
żywności wskutek ekonomicznych wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19. Módlmy
się, by Bóg zaopatrywał swoje dzieci i abyśmy w przyszłych dniach mieli wiele świadectw
Bożej wierności do opowiedzenia.
• Módlmy się w intencji działalności Kościoła w Libanie, aby Bóg zatroszczył się o finansowe
potrzeby i pomógł w rozwoju misji.

Dzień 27 — Intencje modlitewne — środa, 22 kwietnia 2020
Napełnieni słowem
„O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie
dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego” (Ps 27,4).
„Mam zmartwychwstałego Zbawiciela. Jemu ufam, a On nigdy nie pozwoli, bym się
zawiodła. W Jego imieniu zwyciężam. On jest moja sprawiedliwością i koroną radości.
Niech nikt nie pozwala sobie odczuwać, że jego przypadek jest beznadziejny, gdyż to
nieprawda. Rozumiesz, że jesteś grzeszny i bezsilny, ale właśnie dlatego potrzebujesz
Zbawiciela. Jeśli masz grzechy do wyznania, nie trać czasu. Ceń każdą chwilę. «Jeśli
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści
nas od wszelkiej nieprawości» (1 J 1,9). Ci, który łakną i pragną sprawiedliwości, będą
nasyceni, gdyż Jezus to obiecał. Cenny Zbawiciel! Jego ramiona są otwarte, by nas przyjąć,
a Jego wielkie serce miłości czeka, by nas błogosławić” (Ellen G. White, Counsels for the
Church, s. 48).
Pytania do przemyślenia: Za czym najbardziej tęsknisz? Co jest największym pragnieniem
twojego serca? Być może dawno już o tym nie myślałeś. Być może po prostu starasz się
przetrwać. A może myślisz o tym przez cały czas. Poświęć dzisiaj nieco czasu, by pomyśleć,
co jest twoja największą radością i spełnieniem. Rozmyślając, przeczytaj Ps 27,4 i proś
Pana, by dał ci serce szczerze pragnące Jego obecności.
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Raport chwały: Wydział Zachodnioafrykański z siedzibą w Abidżanie w Wybrzeżu Kości
Słoniowej przygotował materiał wideo dla niesłyszących, zawierający ważne informacje
o COVID-19 w języku migowym z napisami. Dziękujemy za ten materiał pomagający
docierać do wszystkich grup demograficznych.
• Módlmy się, by Bóg troszczył się o swoje dzieci w Korei Północnej, Korei Południowej,
Japonii i Chinach. Módlmy się, by oczy wszystkich, także przedstawicieli władz, zwróciły się
ku niebu i aby rozpoznali oni znaki czasu wskazujące na rychłe powtórne przyjście Jezusa.
• Módlmy się za tych, którzy uczestniczą w programie Służba Możliwości. Módlmy się
za osoby pracujące wśród niesłyszących, kalekich i innych osób o szczególnych potrzebach.
Módlmy się za osoby w koloniach dla trędowatych, aby nie były ignorowane w tym
trudnym czasie.
• Módlmy się, byśmy dostrzegając bliskość powtórnego przyjścia Jezusa, poświęcali czas
na szukanie Go całym sercem i poważne studiowanie Jego Słowa. Módlmy się, byśmy pojęli
piękne prawdy Księgi Daniela i Apokalipsy Jana.
• Módlmy się za misjonarzy pełniących służbę na placówkach misyjnych całego świata.
Módlmy się o zaspokojenie ich potrzeb i ich bezpieczeństwo.
• Módlmy się o siłę i powrót do równowagi dla tych, którzy wyzdrowieli po infekcji
koronawirusem. Módlmy się, by byli w stanie nabrać sił i wrócić do normalnego życia.

Dzień 28 — Intencje modlitewne — czwartek, 23 kwietnia 2020
Wzmacniani przez Słowo
„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”
(Hbr 4,12).
„Oby ludzie bali się Pana! Oby miłowali Pana! Oby posłańcy Boży czuli odpowiedzialność
za ginące dusze! Wówczas nie tylko mówiliby, ale moc Boża ożywiałaby ich dusze, a ich
serca płonęłyby ogniem Bożej miłości. Słabi staliby się mocnymi, gdyż byliby wykonawcami
słowa. Słyszeliby głos Jezusa: «Oto jestem z wami po wszystkie dni». Jezus byłby ich
Nauczycielem, tak iż przekazywaliby słowo sprawnie i z mocą, ostrzejsze niż miecz
obosieczny” (Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 143).
Pytania do przemyślenia: Czy rozmyślając nad Hbr 4,12 dostrzegasz, jak Słowo Boże
przeszywa twoje serce? Czy ostatnio przekonałeś się do czegoś czytając Słowo Boże? Czy
postąpiłeś zgodnie z tym przekonaniem, czy raczej odrzuciłeś przekonujący wpływ Ducha
Świętego? Podziel się z kimś swoimi przemyśleniami w tej kwestii. Módl się, byśmy jako lud
nie tylko słuchali Słowa, ale także miłowali je i starali się żyć zgodnie z nim.
Raport chwały: Chwalimy Pana w wierze za obfite żniwo dusz, które dzięki Niemu
przyniesie ewangelizacja „Świt Nadziei”. Chwalimy Pana za tych ludzi, którzy zdecydowali
się pójść za Chrystusem.
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• Módlmy się za tych, których dotyka kryzys COVID-19 — którzy sami zmagają się z chorobą
albo martwią się o swoich chorych bliskich.
• Módlmy się o pokój dla naszych współwyznawców na całym świecie, którzy odczuwają
lęk i czują się samotni.
• Módlmy się za miliony ludzi zmagających się z trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie,
w krajach takich jak Iran, Afganistan i Pakistan. Módlmy się, by w czasie tego kryzysu Bóg
otworzył serca wielu ludzi na prawdę.
• Módlmy się o powodzenie nowych planów przełożonego Zjazdu Generalnej Konferencji,
aby były to plany uduchowione, nakierowane na misję i układane pod kontrolą Ducha
Świętego.
• Módlmy się o wylanie późnego deszczu na Kościół, aby dzieło zostało dokończone
i abyśmy mogli udać się do domu.

Dodatkowa lektura na ten tydzień

Biblia i jej nauki
Jezus studiował Biblię już jako dziecko, potem jako młodzieniec i mąż dojrzały. Jako małe
dziecko, siedzące na kolanach matki, wsłuchiwał się w słowa proroków. Będąc
młodzieńcem, wychodził rankami i wieczorami na zbocza górskie i tam wśród drzew modlił
się i badał słowa Pisma Świętego Jego późniejsza znajomość Biblii świadczyła o tym, jak
pilnie ją studiował. Zdobywał wiadomości metodą dla każdego dostępną. Jego cudowna
moc, tak duchowa jak umysłowa, to najpewniejszy dowód, że Biblia jest bezcennym
wychowawcą.
Ojciec niebiański, pozostawiając nam swoje Słowo, nie zapomniał o dzieciach. Nic spośród
rzeczy napisanych nie może się równać z Biblią w dziedzinie bezpośredniości i nic nie może
bardziej przemawiać do serca dziecięcego i wzbudzić jego zainteresowania jak Biblia.
W najprostszych opowiadaniach są objawione wielkie zasady prawa Bożego. W ten sposób,
posługując się przykładami najbardziej przemawiającymi do umysłu dziecka, rodzice
i nauczyciele mogą od najwcześniejszych lat swych wychowanków wypełniać rozkaz Boży,
który brzmi: „Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając
w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając” (Pwt 6,7).
Najrozmaitsze przedmioty, jak mapy, ilustracje i tablice, pomagają w wyjaśnieniu lekcji
i utrwaleniu ich w pamięci. Rodzice i nauczyciele winni stale pracować nad udoskonaleniem
swoich systemów nauczania. Nauczanie myśli zawartej w Biblii wymaga szczególnej
gorliwości, jasności wykładu i doskonałej metody.
Aby obudzić i utrwalić zamiłowanie do czytania Biblii, należy ją cytować podczas godzin
poświęconych nabożeństwom. Ranne i wieczorne modlitwy powinny być miłe i pomocne
we wszystkim, co czynimy w ciągu dnia. Należy uważać, by żadne sprawy zewnętrzne ani
złe myśli nie zakłócały tego czasu. Rodzice wraz z dziećmi powinni iść na spotkanie Pana
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i prosić o obecność aniołów w ich gronie... Niech te nabożeństwa nie będą zbyt długie
i nużące, lecz ożywione i jak najbardziej dostosowane do okoliczności. Należy wystrzegać
się monotonii. Biblię w obecności domowników należy czytać na głos. Trzeba często powtarzać święte prawa Boże, aby je utrwalić w pamięci. Pozwólcie dzieciom wybierać wersety,
które najbardziej im odpowiadają. To je zachęci do uważnego słuchania słów Bożych.
Mówcie o rzeczach, które tłumaczą treść Biblii. Nie przemęczajcie jednak ich umysłów zbyt
długimi opowiadaniami. Pozwólcie brać dzieciom udział w modlitwie i śpiewie.
Módlcie się tak, jak należy, i zadawaj cie im lekcje z Pisma, uczcie się wraz z nimi. Na to
zawsze musicie znaleźć czas. Nie ma wątpliwości, że to jest metoda czasochłonna i wymaga
dużego wysiłku a nawet poświęcenia, lecz wysiłki te będą sowicie nagrodzone.
Pan nakazuje, aby rodzice dobrze się przygotowali się do głoszenia Jego słowa. „Niechaj
słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu” — mówi Pan — „będziesz je
wpajał w twoich synów” (Pwt 6,6-7). Aby zainteresować nasze dzieci Biblią, sami musimy
być pilni w jej rozważaniu. Musimy być rozmiłowani w jej słowach, aby odpowiednio
wpłynąć na młodzież, słowa Pisma nabiorą wtedy dopiero znaczenia w naszych ustach,
kiedy w życiu naszym będziemy świecić przykładem.
Bóg powołał Abrahama, by rozpowszechniał Jego słowo. Wybrał go na ojca wielkiego
narodu, wiedząc, że patriarcha wychowa swoje dzieci i domowników w myśl zasad Bożych.
Największym jednak argumentem wychowawczym było jego własne przykładne życie,
które odpowiednio wpływało na otoczenie. Ponad tysiąc dusz składało się na domowników
Abrahama. Wielu z nich miało własne rodziny, wielu było nawróconych z pogan. Ta
ostatnia kategoria ludzi wymagała stanowczej ręki i decyzji. Na nic by się nie przydały
słabe, chwiejne argumenty. O Abrahamie Bóg powiedział: „Wybrałem go bowiem, aby
nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali
sprawiedliwość i prawo” (Rdz 18,19). Wpływy Abrahama sięgały daleko poza jego
najbliższe otoczenie. Gdziekolwiek szedł, znaczył drogę ołtarzami ofiarnymi. Odchodząc
zwijał namioty, a pozostawiał ołtarze. Wielu wędrownych Kananejczyków, których
Abraham, sługa Boży, nauczył poznawać Pana, zatrzymywało się w swych wędrówkach przy
tych ołtarzach, by złożyć ofiarę Jahwe.
Nie mniejsze wyniki będzie miało nauczanie Słowa Bożego i dziś, jeżeli uczyć go będą
ludzie, żyjący według zasad Bożych.
Nie wystarczy wiedzieć, co inni myśleli o Biblii i czego nauczali, ale nabyte wiadomości
należy przekazywać ludziom. Każdy człowiek musi mieć swój własny sąd, swoje wyrobione
zdanie, gdyż sam przed Bogiem zda rachunek ze swego życia. Każdy człowiek musi na nowo
odkrywać jej znaczenie. Ucząc innych, należy brać pod uwagę ich zainteresowania, ich
indywidualne podejście do prawdy. Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, kiedy ma się
do czynienia z młodzieżą i dziećmi, pochodzącymi z rozmaitych środowisk, o różnych
obyczajach i sposobach myślenia. O tych sprawach należy pamiętać. Ucząc dzieci Biblii,
uważajmy bacznie na to, jak one ją przyjmują, w jaki sposób reagują, i dostosujmy się
do ich sposobu pojmowania.
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Wychodząc z tego punktu widzenia uczmy dzieci zapoznawać się z Biblią. Ten, który
stworzył nas o tak różnorodnej psychice, dla każdego z nas pozostawił odpowiednią lekcję.
Kiedy ucząc się zrozumieją, że nauki Biblii dotyczą ich własnego życia, nauczą się uważać ją
za swego doradcę.
Pomóżcie młodym ocenić piękno zawarte w Biblii. Ileż bezwartościowych książek, które
budzą niezdrowe instynkty, zaleca się, co najmniej pozwala czytać młodzieży, motywując
swoje stanowisko wartością literacką książki, co często jest zwodnicze. Dlaczego
dopuszczamy do tego, by dzieci nasze piły ze skażonych wód, kiedy mają wolny dostęp
do czystego źródła Słowa Bożego? Biblia jest pełnowartościowym dziełem, udostępnia
niewyczerpane skarby. Zachęcajcie do czerpania z tych nieprzemijających dóbr, jakim są
głębokie myśli i piękno wysławiania się. Kiedy zaczną pojmować jej treść i ocenią wartość
jej słów, serca ich staną się subtelniejsze i odporniejsze na zło. Objawione Słowo Boże
będzie im bliskie i pociągające. Rozbudzi się pragnienie poznawania coraz to głębszych
prawd zawartych w Piśmie, które staną się dla nich drogowskazem.
Badacza Biblii należy nauczyć, aby Pismo Św. brał do ręki jako uczeń. Strony Pisma należy
czytać nie z chęcią znalezienia dowodów potwierdzających nasze mniemania, lecz
dla zrozumienia tego, co Bóg do nas mówi.
Prawdziwie głęboką wiedzę o Biblii możemy uzyskać jedynie przy pomocy Ducha Świętego,
który inspirował jej słowa. Aby tę wiedzę zdobyć, należy według zasad Biblii żyć. Wszystko,
co Bóg przykazał, ma być skrupulatnie przestrzegane. Możemy się upominać o wszystko, co
kiedykolwiek Pan obiecał, lecz pamiętajmy, że obowiązują nas nakazy Boże. Wszyscy
podlegamy Jego prawu, i podporządkowując się Mu, możemy Biblię studiować
z odpowiednim nastawieniem i wiarą, iż to wyjdzie nam na dobre.
Badanie Biblii wymaga pilności i wysiłku oraz wnikliwego myślenia. Tak jak górnik gorliwie
pracuje kilofem, aby się dostać do skarbów ziemi, tak samo winniśmy pracować, aby
dotrzeć do bezcennych skarbów ukrytych w słowach Bożych.
Najlepszą metodą studiowania Biblii jest codzienne przemyślenie przeczytanego wersetu.
Niech uczniowie skoncentrują się nad jednym zdaniem i starają się dogłębnie zrozumieć
zawartą w nim myśl. Niech tak długo analizują każde słowo Boże, aż zrozumieją, co Bóg
w nie włożył dla nich. Każde zdanie ma być tak długo rozważane, aż jego sens stanie się
zupełnie jasny. Będzie z tego większy pożytek, aniżeli niedbałe wertowanie Biblii, bez
wyciągnięcia dla siebie odpowiedniej nauki.
Jednym z głównych powodów niesprawności umysłowej i słabości moralnej jest brak
skupienia w celu uzyskania dobrego wyniku. Jesteśmy dumni z ogromnego
rozpowszechniania literatury, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rozpowszechnianie
książek, nawet nieszkodliwych, może kryć w sobie pewne niebezpieczeństwo. Mając tak
olbrzymi materiał do przeczytania, jaki stale podaje literatura i prasa światowa, młodzi
i starsi przyzwyczajają się do szybkiego, powierzchownego przeglądania literatury, przez co
umysł powoli zatraca umiejętność logicznego i intensywnego myślenia. Dalej, ogromna
liczba miesięczników, tygodników i książek, które niczym żaby z plagi egipskiej zalewają
kraje, jest nie tylko płaska, bez pożytku i szkodliwa, ale także poniżająca, nieczysta. Ich
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celem jest nie tylko omamić umysł i zatruć duszę, ale zniszczyć obyczaje i splamić serce.
Wtedy umysł i duch stają się łatwym łupem szatana. Na chorym, półżywym organizmie
wyrastają grzyby, bezpłodny duch staje się warsztatem szatana. Kierujcie wasze myśli
wysoko ku , niebu, ku sprawom świętym. Mając szlachetny cel przed sobą, przestajemy być
podatni na wpływ zła.
Nauczcie młodzież wgłębiać się w teksty biblijne. Zaszczepiona myśl o Bogu będzie
stanowiła silną zaporę przeciwko pokusom. „W sercu moim przechowuję słowo twoje,
abym nie zgrzeszył przeciwko tobie”. „Według słowa warg twoich unikałem dróg,
na których grasują rozbójnicy” (Ps 119,11; 17,4).
Biblia wykłada się sama. Uczniowie winni ją traktować jako całość i widzieć powiązania
między poszczególnymi jej rozdziałami. Powinni w pierwszym rzędzie zdobyć wiedzę
o głównej myśli ukrytej w dziele stworzenia świata, o pierwotnych zamiarach Boga wobec
świata, o powstaniu wielkiego boju i dziele odkupienia. Powinni dokładnie zrozumieć,
na czym polega ten bój, pojąć istnienie dwóch mocy, które walczą o najwyższą władzę.
Należy umieć znajdować ślady ich działania w historii i przepowiedniach proroków
od początku aż do ostatecznego wypełnienia. Uczeń powinien wiedzieć, w jaki sposób ten
bój wnika w każdą fazę naszego życia, powinien zastanowić się nad tym, że obie przeciwne
sobie moce wywierają wpływ i na jego życie, że on sam świadomie czy nieświadomie musi
się opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie.
Każdy rozdział Biblii został napisany pod wpływem natchnienia Bożego i jest pożyteczny.
Tak samo Stary jak Nowy Testament godne są najwyższej uwagi. Im bardziej wgłębiamy się
w słowa Starego Testamentu, tym wyraźniej widzimy, że w miejscach, gdzie nieuważny czytelnik znajduje martwą pustyni tryska żywa źródlana woda.
Księga Objawienia wymaga w powiązaniu z Księgą Daniela specjalnych badań. Niech każdy
wychowawca, żyjący w bojaźni Bożej, zwróci na to uwagę, jak jasno przepowiedziane jest
w Piśmie Świętym przyjście naszego Zbawiciela. Sługa Jego, Jan, tak mówi: „Objawienie
Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce”
(Ap 1,1). Nikt nie powinien się zniechęcać podczas badania Pisma, ze względu na jego
pozornie tajemnicze symbole. „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który
wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jk 1,5).
„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co
w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” (Ap 1,3). Kiedy w człowieku obudzi się
prawdziwe zamiłowanie do czytania Pisma i zaczyna on pojmować, jak cenne skarby są
ukryte w Piśmie i jak wszechstronna jest w nim wiedza, zrodzi się pragnienie bliższego
i głębszego zrozumienia Słowa Bożego, skorzysta z każdej okazji, by zapoznać się z jego
tekstem. Studia te nie są ograniczone ani czasem, ani przestrzenią. Stałe obcowanie z Biblią
jest najlepszym sposobem rozmiłowania się w Słowie Bożym. Niech młodzież zawsze ma ją
pod ręką. Kiedy znajdzie choć jedną wolną chwilę, niechaj przeczyta wiersz i rozmyśla
nad jego sensem. Idąc ulicą, stojąc na przystanku tramwajowym, czekając na spotkanie-,
zawsze i na każdym miejscu należy wykorzystywać wolną chwilę, aby przyswoić sobie kilka
cennych myśli ze skarbca prawdy.
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Wiara, nadzieja i miłość dają duszy wielką moc, i właśnie badanie Biblii rozbudzi
w człowieku te siły. Nieskończenie wielki urok Biblii, jej piękno w słowie i ekspresji,
wynikają z jej świętości. Jest ona największym skarbem mądrości i świętości. Opisuje ludzi,
którzy szli śladem Boga i przekazuje nam promienie Jego chwały. Umożliwia nam
zobaczenie Tego, którego piękno ziemi i nieba jest tylko słabym odblaskiem. „A gdy Ja będę
wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę” — rzekł Chrystus (J 12,32).
Kiedy badacze Pisma przypatrują się Zbawicielowi, budzi się w ich duszy tajemnicza moc
wiary, uwielbienia i miłości. Z oczyma wpatrzonymi w Chrystusa stają się podobni do Tego,
którego uwielbiają. Słowa apostoła Pawła płyną prosto z serca: „Wszystko uznaję za szkodę
wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa (...) i wszystko uznaję za śmiecie,
żeby zyskać Chrystusa” (Flp 3,8-10).
Źródło niebiańskiego spokoju i szczęścia, wytryskujące z duszy słowami natchnienia,
popłynie rwącym strumieniem błogosławieństw dla wszystkich, którzy znajdą się w jego
zasięgu. Niech więc młodzież współczesna, która wzrasta z Biblią w ręku, stanie się tym
przewodem, którym przepływają strumienie energii. Spłyną one błogosławieństwem
dla świata, wywrą wpływ, którego siła pocieszenia i uzdrawiania jest niepojęta, będą to
potoki wody żywej, które wiodą do życia wiecznego (Ellen G. White, „Biblia i jej nauki”,
Wychowanie, Warszawa 2010, wyd. 2, s. 130-134).
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