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Wołanie do Jezusa jest naszą pilną potrzebą! 

100 Dni Modlitwy — Tydzień 6 — 1-7 maja 2020 

 

Aniołowie wokoło 
Muszę się podzielić niezwykłym doświadczeniem, które niedawno mi się przydarzyło. 

Mój mąż jest pastorem w amerykańskim stanie Oregon. Właśnie rozpoczynaliśmy serię 
wykładów ewangelizacyjnych Objawienie Nadziei. Prosiłam o modlitwy naszych 
współwyznawców i miałam kierować wspólnymi modlitwami podczas wykładów. Moja 
grupa modlitewna składa się w większej części ze starszych przyjaciół przebywających 
w domu i modlących się z domu, więc nie byłam pewna, ile osób przyjdzie modlić się 
podczas spotkań. Mimo to postanowiłam przygotować pokój modlitwy, mając nadzieję, że 
członkowie zboru będą chcieli przyjść i modlić się w czasie wykładów. 

W pierwszy piątkowy wieczór byłam sama. Czułam się osamotniona, ale i tak się modliłam. 
W sobotni wieczór znów byłam sama. Czułam się trochę bardziej zniechęcona. Modliłam 
się, słuchając pieśni do słów Modlitwy Pańskiej. Myślałam: Wiem, że gdzie dwoje lub troje 
zgromadzi się w Twoje imię, Panie, tam Ty jesteś, ale co jeśli jestem sama? Modliłam się 
w duchu. 

Kiedy pieśń dobiegła końca, otworzyłam oczy, a pokój był pełen aniołów. Zaczęłam płakać 
rozglądając się ze zdumieniem. Aniołowie byli wysocy, sięgali głowami do sufitu, i mieli 
szerokie ramiona. Stali ramię przy ramieniu odwróceni plecami do ściany wokoło całego 
pokoju. Czułam się malutka w porównaniu z nimi. Mieli skrzydła i długie szaty. Ich twarze 
przykuły mój wzrok. Wyglądali jak mężczyźni i to bardzo przystojni. Ich oczy były pełne 
łagodności i uśmiechali się przyjaźnie, jakby chcieli dodać mi otuchy. Ich rysy twarzy były 
mocne i otaczała ich atmosfera odwagi, jak wojowników. Ich ciemne włosy spływały im 
na ramiona i błyszczały. Choć nie byli zupełnie przezroczyści, mogłam przejrzeć ich 
na wylot. Ich postacie jaśniały złotawym światłem. Widziałam ich przez cztery czy pięć 
sekund i znikli, ale nie mogłam przestać płakać ze wzruszenia przez resztę wieczoru. 

Byłam tak zniechęcona, zastanawiając się, czy Bóg może działać, skoro jestem sama 
w pokoju modlitwy. On ukazał mi w cudowny sposób, że nawet jeśli modli się jedna osoba, 
to wystarczy. Czuję się niegodna i z pokorą przyjmuję ten wielki dar. Nadal płaczę 
ze wzruszenia, kiedy myślę o tym podniosłym doświadczeniu. 

Nadal modlę się sama w naszym zborowym pokoju modlitewnym, ale nie jestem już 
przygnębiona, bo wiem, że pokój jest pełen aniołów, nawet jeśli ich nie widzę. Muszę się 
dzielić z innymi! Nigdy nie wolno nam nie doceniać mocy modlitwy. Nawet jeśli modli się 
tylko jedna osoba, to wystarczy. Bóg działa, nawet jeśli tego nie widzimy. 

Melony Coleman 
[Autorka jest żoną pastora i matka trojga dzieci. Wraz z rodziną mieszka w południowej części stanu Oregon]. 
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Pytanie do przemyślenia: Czy czasami czułeś się samotny w modlitwie? Czy modliłeś się 
długi czas, nie widząc odpowiedzi na twoją modlitwę? Czy zastanawiałeś się, jakie 
znaczenie ma to, że modlisz się zupełnie sam? Jeśli jesteś kuszony, by ulec zniechęceniu, 
pamiętaj, że Jezus modlił się sam, a Jego modlitwy zmieniły świat! Rozważ też przykłady 
Abrahama, Jakuba, Józefa, Dawida, Eliasza, Estery i wielu innych, którzy modlili się sami. 
Czasami czuli się samotni, a jednak ich modlitwa poruszała niebo. 

Wyzwanie: W tym tygodniu wyzwanie polegać będzie na wybraniu jednej lub dwóch 
postaci biblijnych i dowiedzeniu się wszystkiego o ich samotnych modlitwach. Skorzystaj 
z Biblii i Ducha Proroctwa w swoim studium biblijnym i opisz swoje odkrycia. Następnie 
wybierz cechę, którą podziwiasz w praktyce modlitewnej tych osób i módl się, by Bóg 
zaszczepił ją także tobie. 

 

„Ponieważ prorok był człowiekiem wielkiej wiary, Bóg mógł się nim posłużyć w czasie 
jednego z najpoważniejszych kryzysów w dziejach Izraela. Gdy się modlił, jego wiara 
chwytała się obietnic nieba, a więc przejawiał wytrwałość w modlitwie, aż jego prośby 
zostały wysłuchane. Nie czekał na pełnię dowodów, iż Pan go wysłuchał, ale był gotowy 
działać na pierwszy znak Bożej przychylności. A przecież tego, czego dokonał w mocy 
Pańskiej, wszyscy mogą dokonać w swojej sferze aktywności w służbie Bożej (...). Taka 
wiara jest potrzebna we współczesnym świecie — wiara, która będzie się trzymać obietnic 
Słowa Bożego i nie ustąpi, póki niebo jej nie wysłucha” (Ellen G. White, Prorocy i królowie, 
Warszawa 2018, wyd. 5, s. 89). 
Dodatkowa lektura na ten tydzień: Ellen G. White, Prawda o aniołach, https://egwwritings.org/?ref=pl_PA.1&para=12883.3; Cindy Mercer, Pray Big: 
God Can Do So Much More! 

 

Dzień 36 — piątek, 1 maja 2020 

Raport chwały: Chwalimy Pana za wszystkie grupy i służby zborowe poszukujące twórczych 
i pomocnych sposobów docierania do osób potrzebujących wsparcia. Wiele serc zostaje 
poruszonych miłością Jezusa! 

Intencje modlitewne 

• Módlmy się za naszych współwyznawców, którzy mieszkają w gęsto zamieszkanych 
miastach świata. Módlmy się o ich bezpieczeństwo i niezbędne zaopatrzenie w czasie 
pandemii. 

• Módlmy się o wytrwałość dla personelu medycznego na całym świecie walczącego 
z pandemią koronawirusa od tygodni i miesięcy. 

• Módlmy się, by lud Boży głęboko studiował Słowo Boże, spędzał czas na modlitwie, 
odrzucił grzechy i przygotował się na rychłe powtórne przyjście Jezusa. 

• Prośmy Boga, by pokazał nam, jak modlić się w tym trudnym czasie. 
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Dzień 37 — sobota, 2 maja 2020 

Wiara w ogniu 

„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?” (Jr 32,27). 

„Bóg do granic możliwości wypróbuje wiarę i odwagę tych, którym powierzył obowiązki 
w swoim dziele. Pozory często będą zniechęcające. Choć Bóg złożył wielokrotne 
zapewnienia o Jego pomocy, wiara będzie bliska potknięcia się. «Tak mówi Pan» musi być 
naszym hasłem, niezależnie od ludzkiego rozumowania czy pozornej niemożliwości” (Ellen 
G. White, w: Signs of the Times, 30.6.1881). 

Pytania do przemyślenia: Skoro wiemy, że większe próby i testy czekają nas w przyszłości, 
jak możemy rozwijać niewzruszoną wiarę, która wytrzyma próbę ognia? Rozważ historię 
trzech przyjaciół Daniela, którzy zostali wrzuceni do pieca (zob. Dn 3). Co przygotowało ich 
do wytrwania w tej trudnej próbie? 

Chwała: W tym czasie, kiedy wielu ludzi musi pozostawać w domu, napływają 
sprawozdania o tym, jak Bóg otwiera zdumiewające możliwości internetowej ewangelizacji 
i innych działań. Ewangelista Robert Costa zorganizował internetowe wykłady 
ewangelizacyjne. W ostatnim z nich wzięło udział 245 tysięcy osób! Ewangelista John 
Bradshaw rozpoczął podobną serię wykładów, w których uczestniczą dziesiątki tysięcy 
osób. 

Intencje modlitewne 

• Módlmy się w intencji personelu medycznego na pierwszej linii walki z epidemią. Módlmy 
się o ich bezpieczeństwo przed COVID-19. 

• Módlmy się za decydentów politycznych, by wiedzieli, kiedy bezpiecznie będzie otworzyć 
kraje, które obecnie pozostają zamknięte. Módlmy się o zrównoważone podejście, które 
bierze pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz względy ekonomiczne. 

• Módlmy się za liczne organizacje i małe firmy cierpiące finansowe straty wskutek 
zamknięcia działalności. Módlmy się o wsparcie dla małych firm, aby nie groziło im 
bankructwo. 

• Módlmy się w intencji kobiet i dzieci będących w niebezpieczeństwie i potrzebujących 
ochrony. Módlmy się o sposoby docierania od osób słabych i narażonych 
w społeczeństwie. 

• Módlmy się w intencji pracowników banków, sklepów, stacji benzynowych i innych 
ważnych miejsc użyteczności publicznej. Módlmy się o ochronę przed koronawirusem 
dla pracowników i klientów. 
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Dzień 38 — niedziela, 3 maja 2020 

Od niemożliwości do możliwości 

„Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga 
wszystko jest możliwe” (Mk 10,27). 

„Wobec Wszechmogącego naturalne przeszkody nic nie znaczą” (Ellen G. White, Życie 
Jezusa, Warszawa 2018, wyd. 16, s. 397). 

„Mamy Boga, którego ucho nie jest zamknięte na nasze prośby. Jeśli wypróbujemy Jego 
Słowo, On uczci naszą wiarę. On pragnie, byśmy nasze interesy połączyli z Jego sprawą, 
a wówczas będzie mógł nas bezpiecznie błogosławić, gdyż nie będziemy przypisywali 
chwały sobie, kiedy otrzymamy błogosławieństwo, ale całą chwałę oddamy Bogu” (Ellen G. 
White, Review nad Herald, 9.6.1891). 

Do przemyślenia: Często nasza wiara w Boga jest mała, gdyż nie w pełni uświadamiamy 
sobie potęgę naszego Boga. Sądzimy, że nasze problemy są tak wielkie, iż On nie może ich 
rozwiązać. Zapominamy, że służymy Bogu, który rozciągnął niebiosa swoja wielką mocą 
i nic nie jest zbyt trudne dla Niego. Dzisiaj poświęć czas na rozmyślanie o wielkości Boga. 
Wymień cechy i przymioty należące wyłącznie do Boga. Czyniąc to, proś Boga, by zwiększył 
twoje zrozumienie tego, kim On jest. 

Chwała: Chwalimy Pana za to, że wielu w ludzie Bożym wyraża wiarę w Jego prowadzenie 
i poszukuje otwartych drzwi możliwości, zamiast skupiać się na drzwiach zamkniętych 
wskutek pandemii. 

Intencje modlitewne 

• Módlmy się, by ludzie zwracali się do Boga w związku z obecną kryzysową sytuacją — 
„Czy Bóg próbuje nam coś powiedzieć?” (1 Sm 3,10). 

• Módlmy się za mieszkańców najuboższych krajów, którzy nie mają pracy i nie stać ich 
nawet na ryż i mąkę kukurydzianą. Wielu jest zagrożonych głodem. 

• Módlmy się o otwarte serca ludzi na całym świecie, aby pomagali najbardziej 
poszkodowanym przez kryzys i modlili się za nich (Prz 22,9; Ps 86,6-7). 

• Módlmy się za rolników, którzy trudzą się, by zebrać plony, oraz za pracowników 
przemysłu żywnościowego, by byli zdrowi. 
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Dzień 39 — poniedziałek, 4 maja 2020 

Niebiańska moc 

„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 20,6-7). 

„Będą walczyć z siłami nadprzyrodzonymi, lecz z pomocą przyjdzie im nadprzyrodzona 
potęga. Cała mądrość niebios stanie w tej armii, a w jej szeregach znajdzie się potęga 
większa od aniołów. Duch Święty, przedstawiciel Kapitana, Pana zastępów, zstąpi, by 
poprowadzić walkę. Nasze ułomności mogą być liczne, nasze błędy i grzechy poważne, lecz 
łaska Boża jest dla wszystkich, którzy pragną jej ze skruchą. Potęga Wszechmocnego stoi 
po stronie tych, którzy ufają Bogu” (Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. 16, 
s. 259). 

Pytania do przemyślenia: Czy czasami pragniesz widzieć armię aniołów wokół ciebie 
i twoich bliskich? Rozważ historię Elizeusza i tego, co stało się, kiedy Bóg otworzył oczy jego 
sługi (zob. 2 Krl 6,17). Wyobraź sobie, jak lęk sługi ustąpił miejsca wierze, kiedy ujrzał on 
aniołów w ognistych rydwanach. Jakie inne historie biblijne, w których Bóg otworzył oczy 
ludzi, by mogli ujrzeć aniołów, przychodzą ci na myśl? 

Chwała: Chwalimy Boga za to, że wielu w ludzie Bożym wiernie oddaje dziesięcinę i dary, 
a niektórzy planują nawet oddawać więcej z uwagi na braki, jakie mogą powstać wskutek 
utraty pracy przez licznych wyznawców. 

Intencje modlitewne 

• Módlmy się za tych, którzy pracują dla zapewnienia bezpieczeństwa, w tym policjantów. 
W miarę jak niepokoje społeczne narastają w różnych częściach świata, módlmy się 
o bezpieczeństwo dla tych ludzi. 

• Módlmy się, by władze państwowe pracowały razem w jedności zamiast zwalczać się 
w politycznej rywalizacji. 

• Módlmy się o metody leczenia, które spowolnią i zahamują pandemię szybciej, niż się to 
przewiduje. 

• Módlmy się o jedność, duchowe ożywienie i poczucie pilności misji w naszych zborach. 
Otrzymujemy wiele próśb w tej kwestii z całego świata. 
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Dzień 40 — wtorek, 5 maja 2020 

Wiara bez patrzenia 

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). 

„Wiara trzyma Boga za słowo bez względu na odczucia. Jest przewidywaniem tego, na co 
mamy nadzieję, dowodem rzeczy niewidzialnych. Możemy wierzyć naszym bliźnim, a więc 
dlaczego nie mielibyśmy ufać słowu Boga? Kiedy udajemy się do Niego po mądrość i łaskę, 
nie powinniśmy poszukiwać w sobie żadnego szczególnego odczucia jako Jego 
zapewnienia, iż spełnił On swoje słowo. Odczucie nie jest konieczne. Podążanie chrześcijan 
za odczuciami prowadzi do wielkiego zła. Skąd wiem, że Jezus słyszy moje modlitwy? Wiem 
to, bo tak obiecał. On mówi, że usłyszy potrzebujących wołających do Niego, więc wierzę 
Jego słowu. Nigdy nie powiedział potomstwu Jakuba: szukajcie mnie na próżno. Jeśli 
chodzimy w świetle, możemy odważnie przyjść do tronu łaski. Możemy przedstawić 
obietnice Boga w żywej wierze i kierować do Boga nasze prośby. Choć jesteśmy słabi, 
błądzący i niegodni, Duch Święty wspomaga nas w naszej słabości. (...) Kiedy raz 
przedstawimy prośbę, nie powinniśmy rezygnować, ale mówić jak Jakub zmagający się 
z aniołem przez całą noc: «Nie puszczę Cię, póki mi nie pobłogosławisz», a wówczas 
zwyciężymy, jak on zwyciężył” (Ellen G. White, w: Bible Echo, 24.9.1894). 

Pytania do przemyślenia: Wierzyć w cud, który wydarzył się na naszych oczach to jedno, 
ale jak to jest wtedy, kiedy nie widzimy odpowiedzi, nie widzimy cudów, nie widzimy 
aniołów ani Bożej dobroci wobec nas? Czy wiernie ufamy Bogu, nawet jeśli nie rozumiemy 
Jego działania? Rozważając te pytania zob. Hbr 11,1; Rz 8,24-25; Mk 9,24; Hi 13,15. 

Chwała: Chwalimy Pana za to, że w wielu miejscach znacząco maleje liczba nowych 
zachorowań na COVID-19. 

Intencje modlitewne 

• Módlmy się, by po otwarciu krajów i gospodarki nie nastąpił wzrost liczby zachorowań. 

• Módlmy się za misjonarzy w chińskim mieście Cebu oraz na Filipinach i w Indonezji, by 
byli chronieni przed koronawirusem. Módlmy się, by Chińczycy we wszystkich krajach byli 
bardziej zainteresowani szukaniem Jezusa i prawd Biblii. 

• Módlmy się, by naród chiński liczący 1,4 miliarda ludzi stał się otwarty na głoszenie 
ewangelii. 

• Módlmy się, byśmy wykorzystali wolny czas na głębokie studiowanie Biblii i nauczanie 
naszych dzieci jak studiować Słowo Boże i miłować je. 
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Dzień 41 — środa, 6 maja 2020 

Z ukrytego miejsca 

„Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko 
przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, 
zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie 
pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym 
się ujawniło” (2 Kor 4,7-10). 

„Z ukrytego miejsca modlitwy pochodziła siła, która wstrząsnęła światem w dobie Wielkiej 
Reformacji. Tam, w świętej ciszy, słudzy Pana stawali na skale Jego obietnic. Podczas 
zmagań w Augsburgu Luter «nie przeżył ani jednego dnia bez poświęcenia trzech godzin 
modlitwie, a były to godziny wyjęte z tych najbardziej sprzyjających nauce». Z zacisza jego 
izby słyszano, jak wylewa swą duszę przed Bogiem w słowach «pełnych uwielbienia 
i nadziei, jak wówczas gdy rozmawia się z przyjacielem”. „Wiem, że jesteś naszym Ojcem 
i naszym Bogiem» — mówił — «i że rozproszysz tych, którzy prześladują Twoje dzieci; bo 
razem z nami i Ty jesteś zagrożony. Cała ta sprawa do Ciebie należy, a my przyłożyliśmy 
do niej rękę, boś Ty nas do tego przymusił. Zatem broń nas, Ojcze!»” (Ellen G. White, 
Wielkie bój, Warszawa 2019, wyd. 20, s. 131). 

Pytania do przemyślenia: Czego najbardziej pragniesz? Co jest najgłębszym wołaniem 
twojego serca? Być może nie zastanawiałeś się nad tym ostatnio. Być może skupiasz się 
na walce o przetrwanie. A może myślisz o tym przez cały czas. Poświęć dzisiaj nieco czasu, 
by pomyśleć o tym, gdzie możesz znaleźć największą radość i największe spełnienie. 
Zastanów się przy tym nad Ps 27,4 i proś Pana, by dał ci serce szczerze pragnące Jego 
obecności. 

Chwała: Chwalmy Boga za to, że adwentyści proszą Boga o kreatywne sposoby docierania 
do społeczeństwa, a Bóg odpowiada na te modlitwy ukazując im takie sposoby. 

Intencje modlitewne 

• Módlmy się za starszych i dzieci — najbardziej narażonych z nas. 

• Módlmy się za naszych współwyznawców uczących się budowania przyjaźni 
z muzułmanami, którzy zamieszkali w ich sąsiedztwie. Módlmy się o mądrość 
w prowadzeniu ich do prawdy. 

• Módlmy się i intencji zborów na całym świecie, by miały wiarę w zakładaniu miejskich 
ośrodków wpływu. 

• Módlmy się o wylanie późnego deszczu na Kościół, aby dzieło zostało dokończone 
i byśmy zostali zabrani do domu. 
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Dzień 42 — czwartek, 7 maja 2020 

Doskonały pokój 

„Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Ufajcie 
po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną” (Iz 26,3-4). 

„Ci, którzy trzymają Chrystusa za słowo i oddają swoje dusze Jego opiece, a swoje życie 
Jego rozkazom, znajdą spokój i odpocznienie. Nic na świecie nie jest w stanie ich zasmucić, 
gdy Jezus uszczęśliwia ich swą obecnością. W doskonałym poddaniu zawiera się doskonały 
pokój” (Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. 16, s. 244). 

Pytania do przemyślenia: Co robisz, kiedy czujesz niepokój w głębi serca? Do kogo się 
wtedy zwracasz? Czy do Jezusa? Pokładanie naszej ufności w Jezusie, nasze wiecznej Skale, 
nie może być oparte na chwilowych odczuciach. Musisz wybrać ufanie Mu bez względu 
na okoliczności. Wtedy On da ci doskonały pokój. Czy wybierzesz ufanie Mu teraz? 

Chwała: Dzięki różnych internetowym spotkaniom ewangelizacyjnym i innym działaniom 
byli i nieaktywni wyznawcy wracają do Boga i przyłączają się do Kościoła! 

Intencje modlitewne 

• Módlmy się za naszych współwyznawców, którzy dzielą się nadzieją w sposób 
odpowiedni dla zeświecczonych ludzi żyjących w miastach na całym świecie. 

• Módlmy się za pracowników, którzy posługują się Chrystusową metodą wychodzenia 
naprzeciw potrzebom ludzi i docierania do ich serc ludzi żyjących w miastach na całym 
świecie. 

• Módlmy się za osoby dotknięte kryzysem COVID-19, które albo same zmagają się 
z chorobą, albo mają bliskich, którzy zachorowali. 

• Módlmy się o pokój dla naszych współwyznawców na całym świecie, którzy doznają lęku 
i czują się osamotnieni. 


