Wołanie do Jezusa jest naszą pilną potrzebą!
100 Dni Modlitwy — Tydzień 11 — 5-11 czerwca 2020

Kiedy burza cię zaskoczy!
Właśnie kładłem naszego synka Ethana do snu. Było piękne, słoneczne popołudnie.
Niewielkie obłoki dawały miły chłód.
I wtedy to się stało. Szybko i nagle.
Ethan właśnie zasnął, kiedy usłyszałem, jak moja żona Natsha woła mnie z pokoju.
Wyszedłem z sypialni i wyjrzałem przez okno. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to wiatr.
Wiał z ogromną siłą! Niebo ciemniało z każdą chwilą.
Usłyszeliśmy trzask łamiących się gałęzi, które uderzyły w ścianę naszego domu. Wyjrzałem
z drugiej strony i zobaczyłem naszą cieplarnię zupełnie odartą z folii. Całe poszycie zostało
rozerwane i porwane przez wiatr. Chwyciłem za telefon, by sprawdzić prognozę pogody,
ale połączenie z internetem zostało wyłączone.
— Kochanie? Czy powinniśmy uciekać? — zapytała Natasha.
— Tak, musimy iść — odpowiedziałem.
Zabraliśmy śpiącego Ethana z łóżeczka, wrzuciłem mój laptop do plecaka i pobiegliśmy
do samochodu, przerażeni, że w każdej chwili jakaś lecąca gałąź czy drzewo może nam
przeciąć drogę. Modliliśmy się, jadąc błotnistą drogą do domu moich rodziców, gdzie
piwnica była znacznie bezpieczniejszym miejscem, by przeczekać burzę. Musieliśmy ominąć
drzewo, które zostało wyrwane z korzeniami i upadło na drogę. Na szczęście dało się je
objechać przez pole.
Deszcz lał się z nieba strumieniami. W strugach deszczu i wśród szalejącego wichru
w końcu dotarliśmy do bezpiecznej piwnicy moich rodziców.
Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że nikt z nas się tego nie spodziewał. Nikt nie
zorientował się, że nadciąga. Mój wuj był w polu. W ostatniej chwili wrócił do domu,
zostawił traktor na podwórzu i schronił się w piwnicy. Jedna z jego cieplarni także została
odarta z folii, a druga wyglądała, jakby nadepnął na nią słoń. Burza zaskoczyła nas
wszystkich. Byliśmy zupełnie nieprzygotowani.
Dzięki Bogu, wszyscy znaleźliśmy bezpieczne schronienie i nic złego się nikomu nie stało.
Ale nie byliśmy przygotowani. Podobnie nikt na świecie nie był przygotowany na pandemię
COVID-19. A przecież z Biblii wiemy, że nadciągają kolejne burze. Czy jesteśmy
przygotowani na nie?
Każdy ogrodnik wie, że nie jesteśmy w stanie panować nad przyrodą. Wiatr, deszcz, słońce
i śnieg po prostu nie dają nad sobą panować. Można planować i przygotowywać się
zgodnie z prognozą pogody, ale czasem dzieje się coś, czego nie można przewidzieć. Co
wtedy?
Powiem ci, co my robimy. Modlimy się. Uznajemy, że Bóg panuje, nawet kiedy dzieją się
rzeczy nie do przewidzenia. Potem wstajemy i idziemy naprzód. Kiedy życie nas przytłacza,
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podnosimy się i odbudowujemy. Burze życia mogą nas przybić do ziemi, ale musimy się
uchwycić mocy Bożej i iść naprzód.
Utrata cieplarni była dla nas stosunkowo małą stratą. Owszem, musieliśmy wydać trochę
pieniędzy i poświęcić czas, by dokonać napraw, ale po kilku dniach zniszczenia zostały
naprawione, a my mamy nadzieję, że następnym razem będziemy lepiej przygotowani.
A co z burzami życia? Co z fizycznymi, emocjonalnymi, duchowymi i ekonomicznymi
burzami spowodowanymi przez COVID-19? Jak na nie reagujesz? Jak się po nich
odbudujesz? Czego możesz się z nich nauczyć, by przygotować się na przyszłe burze? Kiedy
dzieje się coś, co jest poza naszą kontrolą, gdzie szukamy siły i pocieszenia?
Jezus jest naszą kotwicą nadziei. Możemy się zwrócić do Niego, naszego Księcia Pokoju,
który potrafi uśmierzyć burze słowem swoich ust. Możemy się do niego zwrócić, by
przeprowadził nas przez burze życia, a nawet przez czas końca. Czy zaufasz Mu dzisiaj?
„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).
Paul Dysinger
[Autor wraz z żona Natashą mieszkają w Tennessee, gdzie prowadzą gosopodarstwo ogrodnicze i nauczają uprawy roli; borntogrow.net].

Pytania do przemyślenia: Jak zareagowałeś na światową pandemię? Jak wpłynęło to
na twoją wiarę w Jezusa? Czy jesteś gotowy zaufać Mu w kolejnej niespodziewanej burzy
w twoim życiu? Czy wierzysz, że Jezus może być naprawdę twoją Wieczną Skałą?
Wyzwanie: Proś Boga, by wskazał ci, w jakich sprawach nie dajesz Mu pełnego przystępu
do ciebie. W jakich sprawach nie jesteś gotowy zdać się na Jego panowanie? Proś Go, by
przebaczył ci i pomógł ci zaufać Mu. Być może ten kryzys związany z pandemią uświadomił
ci pewne sprawy w twoim życiu, w których zaniedbałeś okazywanie wiary. Proś
miłościwego Jezusa, by pomógł ci podporządkować się zupełnie Jemu i nauczył cię ufać Mu
wbrew burzom życia.
Dodatkowa lektura na ten tydzień: Ellen G. White, Pomoc w codziennym życiu, Warszawa 2006; Mark Finley, Ożyw nas
ponownie, Warszawa 2019, wyd. 2.
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Dzień 71 — piątek, 5 czerwca 2020
Raport chwały
• Alex G.: Dwa wielkie błogosławieństwa! Rozpocząłem udzielanie lekcji biblijnych lekarce
z mojego miasta. W związku z COVID-19 mogliśmy studiować częściej niż poprzednio.
Postanowiła przyjąć chrzest, jeszcze zanim wybrała się do zboru! Ja także doświadczyłem
błogosławieństwa, choć musiałem odwołać wszystkie podróże. Mogłem za to
uporządkować moje życie, modlić się więcej, studiować częściej Biblię, więcej pisać
i efektywniej pracować. Pośród licznych smutków przyszło także wielkie błogosławieństwo!
• Rebeca: Dwa tygodnie temu wraz z mężem byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Nie
mieliśmy zasięgu w telefonie, a nasz samochód utknął w miejscu, gdzie nastąpiło osunięcie
lawiny błotnej, tak iż nie mogliśmy wyjechać. Modliliśmy się, by Bóg nas poprowadził. Kiedy
skończyłam modlitwę, poczułam potrzebę zaśpiewania pieśni. Mój mąż powiedział, że
kiedy tylko zaczęłam śpiewać, poczuł, jakby ktoś wypchnął nas z błota. Wiem, że Bóg
odpowiedział na nasze modlitwy. On jest cudowny. To wspaniałe, jak działa dla nas!
Intencje modlitewne
• Módlmy się za braci i siostry zmagających się z brakiem pracy wskutek pandemii.
• Módlmy się za Magdalenę i jej męża mieszkających na wsi w Kolumbii, starających się
prowadzić ludzi do Jezusa. Potrzebują oni miejsca, gdzie mogliby się spotykać z innymi
na wspólnych nabożeństwach.
• Módlmy się w intencji zborów na całym świecie z różnych przyczyn nie mające miejsca,
gdzie mogłyby się zgromadzać.
• Módlmy się za wolontariuszy programu Jeden Rok na Misji pomagających imigrantom
z Haiti przebywającym w Chile w nauce języka hiszpańskiego i przystosowaniu się
do chilijskiej kultury. Prośmy Boga, by działał za pośrednictwem wolontariuszy, pomagając
im budować przyjaźń i wiarę.
• Módlmy się za pracowników adwentystycznego Domu Opieki „Samarytanin” w Polsce,
którzy wykonują swą prace w warunkach zwiększonego ryzyka zarażenia chorobą COVID19. Módlmy się także o pensjonariuszy tego ośrodka, którzy są w starszym wieku.
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Dzień 72 — sobota, 6 czerwca 2020
Pomocnik, Obrońca, Pocieszyciel
„Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę,
Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was” (J 16,7).
„Duch Święty był największym ze wszystkich darów, jakie mógł uzyskać od Ojca
dla wzmocnienia swego ludu. Został udzielony jako środek odnowy; bez Niego ofiara
Chrystusa nie przyniosłaby żadnej korzyści. (...) Grzechowi można się oprzeć i odnieść
nad nim zwycięstwo jedynie dzięki potężnemu działaniu trzeciej osoby Bóstwa (...). To
Duch Święty czyni skutecznym to, co zostało dokonane przez słowo Odkupiciela. To przez
Niego nasze serca doznają oczyszczenia, a wyznawcy stają się uczestnikami boskiej natury.
Chrystus dał swego Ducha jako boską siłę do zwyciężenia wszystkich odziedziczonych
i nabytych skłonności do zła. Jego zadanie polega także na odciśnięciu Bożego charakteru
w Jego Kościele. Jezus powiedział o Duchu: «On mnie uwielbi»” (Ellen G. White, Życie
Jezusa, Warszawa 2018, wyd. 16, s. 498).
Pytania do przemyślenia: Czy kiedykolwiek w pełni doceniłeś niesamowity dar Ducha
Świętego? Jest On Osobą niebiańskiej Trójcy, Bóstwa, a został posłany jako dar dla nas
od Jezusa. On przemawia, prowadzi, przekonuje, pomaga, pociesza, odradza i działa
z mocą, wiodąc cię ku odzwierciedlaniu podobieństwa do miłującego Jezusa. Czy łatwo ci
przychodzi zapraszać Ducha Świętego, by panował nad tobą? Czy doświadczyłeś tego, jak
dzięki Duchowi Świętemu korzyści płynące z ofiary Jezusa stają się twoim udziałem?
Dlaczego nie miałbyś przyjąć daru Ducha Świętego od Jezusa i zaprosić Go do twojego
serca, dając Mu przystęp do wszystkich twoich spraw?
Raport chwały
• Nicole P.: Widziałam moje dzieci budujące wzajemne przyjaźnie, bawiące się razem
i pracujące razem pod nieobecność kolegów. Mamy więcej czasu na poranne i wieczorne
nabożeństwa rodzinne, podczas których nikogo nie brakuje z powodu obowiązków
szkolnych czy zawodowych. Zrealizowaliśmy od dawna odkładane plany prac domowych,
pracując razem. Mieliśmy też wiele rodzinnych rozmów o wydarzeniach czasów końca.
• Gabriel A.: Dziękuję Bogu za szczególne uzdrowienie w czasie 100 Dni Modlitwy. Nasz
kierownik muzyczny miał dziwną chorobę nogi. Po modlitwach Bóg go uzdrowił, dzięki
czemu mógł on służyć w kolejnych szabat, 23 maja. Chwała Bogu!
Intencje modlitewne
• Módlmy się za naszych współwyznawców w Nigerii, prześladowanych i nękanych przez
bandytów a nawet lokalne władze.
• Módlmy się w intencji planów budowy ośrodka zdrowego stylu życia w Puncak na Jawie.
Potrzebny jest finansowy cud!
• Módlmy się za Martinę R., która od dwóch lat walczy z chorobą autoimmunologiczną.
Choroba uniemożliwia jej pełniejsze zaangażowanie w dzieło Boże.
• Módlmy się w intencji ośrodka „Origins” na Wyspach Galapagos. Ośrodek ten dociera
do turystów z całego świata. Jest to pierwsze muzeum kościelne na wysokim poziomie
technicznym. Prośmy Boga, by chronił tę instytucję, prowadził do niej gości i dał
pracownikom właściwe słowa, by kierowali je do zwiedzających.
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• Módlmy się w intencji ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych w Polsce prowadzonych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną. W ośrodkach tych realizowane są różne
programy zdrowotne o charakterze misyjnym.
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Dzień 73 — niedziela, 7 czerwca 2020
Duch Prawdy
„Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie
mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On
mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,13-14).
„Duch Święty przemawia do umysłów za pośrednictwem Pisma Świętego i poprzez prawdę
oddziałuje na nasze serca. W ten sposób ujawnia błąd i usuwa go z duszy. To
za pośrednictwem Ducha Prawdy, posługującego się Słowem Bożym, Chrystus pozyskuje
dla siebie wybranych ludzi” (Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. 16, s. 498).
Pytania do przemyślenia: Jezus jest Prawdą. On jest uosobieniem Prawdy. Jako Stwórca,
zdefiniował i ustanowił rzeczywistość w doskonałej harmonii z Jego charakterem, którego
podstawą jest niesamolubna miłość. Szatan wprowadził fałsz i kłamstwa na świat, usiłując
ustanowić nową rzeczywistość egoizmu, która jest w gruncie rzeczy jedynie ułudą wiodącą
ku śmierci. Aby uniknąć szatańskiej ułudy, otrzymaliśmy Słowo Boże. Duch Święty otwiera
nasze oczy na wszelką prawdę Biblii, taką jaka jest w Jezusie. To On prowadzi nas od ułudy
ku światłu Chrystusa będącego Prawdą, Słowem, które stało się ciałem. Czy pozwolisz
Duchowi Świętemu wywyższać Jezusa w twoim życiu przez prowadzenie cię do prawdy
przez Jego Słowo? Czy pozwolisz Mu nie tylko objawić ci prawdę, ale także odrodzić twoje
serce zgodnie z Bożą rzeczywistością niesamolubnej miłości?
Raport chwały
• Vasantha P.: W wyniku tego kryzysu miałam dużo czasu na czytanie Pisma Świętgo,
robienie notatek, słuchanie kazań i pieśni duchowych. To były jedne z najszczęśliwszych dni
w moim życiu!
• Carol D.: Dziękuję Bogu za Jego miłosierdzie i dobroć. Jestem adwentystą dnia siódmego
od 33 lat, a ta pandemia okazała się błogosławieństwem dla mnie, gdyż wcześniej nie
uświadamiałem sobie znaczenia reformy zdrowia. Bóg działał w moim sercu. Postanowiłem
zostać wegetarianinem. Chwała Bogu!
Intencje modlitewne
• Módlmy się za zbory, które zmagają się z cyfryzacją swoich nabożeństw z braku
technicznego wyposażenia i dostępu do internetu.
• Módlmy się za adwentystów w Omanie, którzy starają się znaleźć miejsce, gdzie mogliby
się zgromadzać po pandemii.
• Módlmy się za rodziny dotknięte opresją demoniczną. Módlmy się o zwycięstwo
nad grzechami, które dają przystęp niszczycielskiemu działaniu szatana.
• Módlmy się w intencji adwentystycznego domu dla bezdomnych kobiet w Lipsku
w Niemczech. Od ponad 25 lat służba ta udzieliła pomocy ok. 2 tysiącom kobiet. Prośmy
Boga, by nadal błogosławił tę służbę, niosąc nadzieję i uzdrowienie tym, którzy najbardziej
ich potrzebują.
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• Módlmy się w intencji szybkiego uruchomienia w Polsce projektu Misyjna Książka Roku,
opartego na masowej dystrybucji przez zbory publikacji o tytule „Nadzieja na trudne czasy”
autorstwa Marka Finleya.
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Dzień 74 — poniedziałek, 8 czerwca 2020
Zbawienne przekonanie
„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu,
gdyż nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie
ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony” (J 16,8-11).
„Obietnica Ducha Świętego nie jest ograniczona do jednych czasów czy jakiejś rasy.
Chrystus oświadczył, że boski wpływ Jego Ducha będzie towarzyszyć Jego naśladowcom
do końca. Od dnia Pięćdziesiątnicy do dziś Pocieszyciel był posyłany do wszystkich, którzy
w pełni oddali się Panu i Jego służbie. Do wszystkich, którzy przyjęli Chrystusa jako
osobistego Zbawiciela, Duch Święty przychodził jako doradca, uświęcający, przewodnik
i świadek” (Ellen G. White, Krzyż i miecz, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 30).
Pytania do przemyślenia: Częścią dzieła Ducha Świętego jest przekonywanie o grzechu,
sprawiedliwości i sądzie. Te trzy elementy Jego dzieła przekonywania są zobrazowane
w świątyni i jej rytuale. Na dziedzińcu składane były ofiary za grzech (wskazujące na ofiarną
śmierć Jezusa na krzyżu). W miejscu świętym znajdowały się trzy symbole udzielonej
sprawiedliwości Chrystusa — stół z chlebami pokładnymi (symbol Słowa Bożego), ołtarz
kadzidlany (symbol modlitwy) i świecznik (symbol świadectwa w mocy Ducha Świętego).
Wszystkie te elementy zostały ukazane w życiu Chrystusa, który jest naszym wzorcem.
W miejscu najświętszym zaś podkreślona została rzeczywistość sądu, kiedy najwyższy
kapłan wkraczał tam w Dniu Pojednania (co symbolizowało rozpoczęcie sądu śledczego
przez Jezusa w niebiańskiej świątyni). Innymi słowy, dziełem Ducha Świętego jest
prowadzenie nas do doświadczenia zbawienia przez wiarę we wszystko, czego Jezus
dokonał i nadal dokonuje dla nas. Czy dostrzegasz doniosłość i piękno dzieła Ducha
Świętego? Czy z radością przyjmujesz Jego dzieło przekonywania i pozwalasz Mu nie tylko
prowadzić cię do Jezusa, ale także odzwierciedlać w tobie Jego charakter w przygotowaniu
na sąd?
Raport chwały
• Coraz więcej zborów rozszerza swoją platformę cyfrową w celu docierania
do społeczności drogą internetową.
• John K.: To zdumiewające, że w tym strasznym czasie członkowie Kościoła w naszym
regionie stali się wierniejsi w oddawaniu dziesięciny i darów. W maju zrealizowaliśmy nasz
cel dziesięcinowy! W ramach 100 Dni Modlitwy modlimy się razem rano i wieczorem.
W moim domu zaszczepiło to głębszą kulturę modlitwy. Wczoraj wieczorem moja
dwuletnia córka zawołała mnie o zmierzchu, mówiąc: „Tatusiu, czas się modlić!”. Chwalę
Boga i uświadamiam sobie, że dał nam to, czego brakowało w naszej rodzinie — kulturę
modlitwy.
Intencje modlitewne
• Módlmy się za wielu ludzi, starszych i młodszych, usiłujących się wyzwolić z uzależnienia
od mediów.
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• Módlmy się za naszych współwyznawców z Perth w Australii, którzy prowadzą
ewangelizację pocztową w miejscowej społeczności.
• Módlmy się za nowonarodzonego Tysona z Nowej Zelandii, który walczy o życie. Lekarze
są gotowi się poddać, ale wierzymy, że Bóg go uratuje.
• Módlmy się w intencji Adwentystycznego Ośrodka Żywej Nadziei w Nazarecie. Oferuje on
kursy języka angielskiego, obsługi komputera i zdrowego stylu życia. Prośmy Boga, by
błogosławił i rozwijał tę służbę, chronił i prowadził pracowników oraz docierał do serc ludzi.
• Módlmy się za wszystkie osoby ochrzczone w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w
Polsce, aby na drodze swej wiary z pomocą Boża odważnie pokonywały trudności i były
wzmocnieniem dla lokalnych zborów.
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Dzień 75 — wtorek, 9 czerwca 2020
Odzwierciedlanie charakteru Jezusa
„Z ulegania zaś Duchowi [Świętemu] rodzi się: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu
nie sprzeciwia się [żadne] Prawo” (Ga 5,22-23 BKR).
„Przyjmując Ducha Chrystusowego — Ducha niesamolubnej miłości i pracy dla bliźnich —
będziesz wzrastał i wydawał owoc. Zalety Ducha będą dojrzewać w twoim charakterze.
Twoja wiara będzie wzrastać, twoje przekonania będą się pogłębiać, a twoja miłość stanie
się doskonała. Coraz bardziej będziesz odzwierciedlał podobieństwo do Chrystusa
we wszystkim co czyste, szlachetne i miłe. (...) Taki owoc nie może przepaść, ale będzie
przynosił według swego rodzaju plon ku życiu wiecznemu” (Ellen G. White, Przypowieści
Chrystusa, Warszawa 2020, wyd. 6, s. 43).
Pytania do przemyślenia: Duch Święty prowadzi nas do Jezusa. Kiedy trwamy w Jezusie
przez codzienną łączność z Duchem Świętym, On rozwija w nas charakter odzwierciedlający
coraz bardziej niesamolubny, ofiarny i pełen miłości charakter Chrystusa. Jest to proces
przekształcenia trwający całe życie. Jak owoc nie pojawia się godzinę po zasadzeniu
drzewka, ale potrzeba czasu, by drzewo wyrosło i owocowało, tak dzieło uświęcenia jest
procesem rozciągniętym w czasie. Jednak możemy być pewni, że przez poddanie się Bogu
każdy aspekt owocu Ducha ukaże się w naszym życiu! Czy pozwalasz Duchowi Świętemu
rozwijać w tobie Jego owoc? Czy opierasz się tworzeniu niektórych elementów tego owocu
w tobie? Czy pragniesz, by charakter Jezusa był odzwierciedlany w tobie w coraz większym
stopniu, aby w końcu Jego miłość objawiała się przez ciebie w pełni?
Raport chwały
• Jones S.: Dziękuję Bogu za 100 Dni Modlitwy. Ten program wniósł światło w moje życie.
W tym czasie założyłem adwentystyczną piekarnię i za jej pośrednictwem głoszę Słowo
Boże. Dzięki działaniu Ducha Świętego jeden z klientów piekarni zdecydował się zostać
adwentystą dnia siódmego. Dziękuję Bogu za ukazanie mi sposobów głoszenia Jego Słowa
i przyspieszenia powtórnego przyjścia Jezusa!
• Brat P.: Podczas zamknięcia przeszedłem fazę zadawania pytania, a Bóg tydzień
po tygodniu odpowiadał na moje pytania przez różne przesłania i doświadczenia, którymi
dzielili się autorzy czytanek 100 Dni Modlitwy. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją wielką
miłość i za to, że możemy uczestniczyć w dzieleniu się wiarą z Twoimi wyznawcami
na całym świecie.
Intencje modlitewne
• Módlmy się za pastorów, starszych i laickich kaznodziejów na całym świecie, którzy
uczestniczą w różnych formach ewangelizacji internetowej.
• Módlmy się w intencji Kościoła Adwentystycznego na Islandii. Kościół tam jest nieliczny,
a Islandia jest krajem o wysokim stopniu zeświecczenia. Módlmy się o przełom, ożywienie
i obfite żniwo dla Jezusa.
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• Módlmy się w intencji adwentystycznego ośrodka odwykowego dla narkomanów
i alkoholików w stolicy Gwatemali. W ciągu dziewięciu lat działalności ośrodka mnóstwo
ludzi uwolniło się od nałogu, a ponad 1500 osób zostało ochrzczonych. Prośmy Boga
o błogosławieństwo, zaopatrzenie i pozyskiwanie ludzi dla wieczności.
• Módlmy się w intencji adwentystycznej wegańskiej restauracji w Byron Bay w Australii.
Została ona zaliczona do pierwszej kategorii atrakcji turystycznych. Módlmy się, by Bóg
błogosławił tę służbę i działał przez nią, by docierać do serc ludzi.
• Módlmy się w intencji wyborów prezydenckich w Polsce, aby nowo wyłonione władze
kierowały się zasadą sprawiedliwości oraz poszanowania praw i wolności religijnej dla
wszystkich obywateli tego kraju.
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Dzień 76 — środa, 10 czerwca 2020
Najlepszy Dar!
„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż
bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,13).
„Pan chętniej daje Ducha Świętego tym, którzy Mu służą, niż rodzice dobre dary swoim
dzieciom. Każdy pracownik powinien zanosić prośby do Boga o codzienny chrzest Ducha”
(Ellen G. White, Krzyż i miecz, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 31).
Pytania do przemyślenia: Ojciec pragnie dać nam Ducha Świętego, jeśli tylko Go o to
poprosimy. Bóg nigdy się nam nie narzuca i dlatego oczekuje prośby z naszej strony. Grecki
oryginał Łk 11 wskazuje, że to proszenie jest ciągłym procesem trwającym całe życie,
prowadzącym do coraz pełniejszego przyjęcia Go i otwarcia serca przed Bogiem, jak kwiat
otwiera się na słońce. Codziennie i nieustannie mamy być zanurzeni w obecności Boga
przez Ducha Świętego i napełnieni Nim. Boże dzieło uświęcenia i przygotowania charakteru
do wieczności jest procesem. Każdego dnia daje nam on nowe przekonania, wyzwania
i kierunki przez Jego Słowo, a więc codziennie mamy zapraszać Jego Ducha do naszego
serca, prosząc o łaskę i zdolność posłuszeństwa Jego woli oraz miłowania bliźnich tak, jak
On miłuje nas. Być może prosiłeś już wcześniej o Ducha Świętego, ale czy rozumiejąc
potrzebę codziennego chrztu Ducha Świętego jesteś gotowy prosić o Jego pełniejszą
obecność w twoim życiu? Czy otworzysz przed Duchem Świętym całe swoje serce, bez
żadnych ograniczeń?
Raport chwały
• Luis U.: Wraz z żoną używamy Skype’a w celu studiowania Biblii z sześcioma osobami
podczas tej kwarantanny. Zaprosiłem wiele osób do oglądania specjalnych programów
nadawanych przez adwentystyczny kanał w Brazylii, a wielu z nich nie jest nawet
chrześcijanami, a mimo to są bardzo otwarci na przesłanie naszego Pana! Niektórzy
z moich niechrześcijańskich przyjaciół zaczęli wierzyć w powtórne przyjście Chrystusa!
• Winfrida M.: Pragnę się podzielić z wami słowem wsparcia, iż modlitwy naprawdę
działają! Minionej soboty pięć osób zostało ochrzczonych w Kinshasie w wyniku programu
100 Dni Modlitwy realizowanemu za pośrednictwem radia i mediów społecznościowych!
Intencje modlitewne
• Módlmy się w intencji wyznawców odchodzących z Kościoła podczas tej pandemii.
Módlmy się, by Duch Święty z mocą przemawiał do ich serc. Módlmy się za tych, którzy
mogą dotrzeć do nich, by mieli odwagę, mądrość i miłość, aby pomóc im wrócić do więzi
z Jezusem.
• Módlmy się za naszych współwyznawców w Diecezji Zachodniozimbabwiańskiej, którzy
wspierają potrzebujących, słabych, starszych i niepełnosprawnych w swoich
społecznościach.
• Módlmy się w intencji naszych współwyznawców i młodzieży uwikłanych w fałszywe
i błędne nauki. Módlmy się, by Bóg otworzył ich oczy i aby Kościół pomógł im znaleźć
prawdę, która jest w Jezusie.
• Módlmy się o Bożą ochronę dla personelu medycznego w szpitalu adwentystycznym
w Chattanooga i innych szpitalach na całym świecie.
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• Módlmy się za młodzież w Polsce, aby stanowiła silne duchowe i strukturalne wsparcie
dla całego Kościoła i potrafiła odnaleźć swoje miejsce w jego misji głoszenia Dobrej
Nowiny.

Dzień 77 — czwartek, 11 czerwca 2020
Wyposażenie do służby
„Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
„Nie wszyscy słudzy Boży posiadają takie same dary, ale wszyscy są współpracownikami
Bożymi. Każdy ma się uczyć od Wielkiego Nauczyciela, a następnie przekazywać to, czego
się nauczył. Nie wszyscy wykonują takie samo dzieło, ale pod uświęcającym wpływem
Ducha Świętego wszyscy są Bożymi narzędziami. Bóg stosuje różnorodne dary w swoim
dziele ratowania dusz z armii szatana” (Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, s. 192).
Pytania do przemyślenia: Ekscytujące jest uczestniczenie w Bożym dziele prowadzenia
ludzi do Jezusa. Ty, z twoimi talentami, zdolnościami i wpływem, także możesz być
agentem łaski Bożej w tym świecie! To niesamowite! Kiedy twoje życie jest
podporządkowane Bogu, a ty jesteś napełniony Duchem Świętym, wówczas On da ci moc
do wykonywania twojej roli w niesamowitym przywileju pozyskiwania dusz dla Chrystusa!
On uświęci twoje zdolności i da ci Jego duchowe dary do wykonania każdego zadania, jakie
ci wyznaczy. Czy poświęcisz się dzisiaj dziełu zdobywania dusz dla Jezusa? Czy będziesz ufał,
ze Duch Święty wyposaży cię w moc do realizowania zadań pozornie niemożliwych
do wykonania? Czy będziesz prosił Jezusa, by ochrzcił cię Duchem Świętym, kiedy
angażujesz się w docieranie do ludzi żyjących wokół ciebie?
Raport chwały
• Mary F.: Nasz zbór doświadczył błogosławieństwa zjednoczenia w modlitwie podczas
programu 100 Dni Modlitwy. W zorze zapanował Boży pokój, a ręka Boża objawiła się
z mocą.
• Ronald L.: Podczas zamknięcia niewielka grupa składająca się głównie z byłych
adwentystów i nowo zainteresowanych osób aktywnie zaangażowała się w studiowanie
Biblii. Jako pastor okręgowy spotkałem się z tą niewielką grupą, prowadząc nabożeństwa
ożywieniowe. Pod koniec spotkania zorganizowaliśmy umywanie nóg i wieczerzę Pańską.
Ku naszemu zaskoczeniu wszystkie 52 osoby wzięły udział w obrzędach. 60 procent z tych
osób to byli i nowi wyznawcy, którzy przyjęli Jezusa i zawarli z Nim przymierze przez udział
w wieczerzy Pańskiej. Chwalę Boga za to, że Papua Nowa Gwinea została wspomniana w 57
dniu programu 100 Dni Modlitwy. Bóg wysłuchał wasze modlitwy następnego dnia, 23
maja, prowadząc zagubione owce z powrotem do swojej trzody. Chwała Bogu!
Intencje modlitewne
• Módlmy się w intencji zborów na Karaibach, które borykając się z pandemią
przygotowują się na sezon huraganów 2020 roku.
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• Módlmy się w intencji służby zboru adwentystycznego w Ellicott w stanie Maryland
w Stanach Zjednoczonych, prowadzącego zbiórkę masek, rękawiczek i okularów
dla personelu medycznego.
• Módlmy się w intencji zboru młodzieżowego w Setagaya starającego się budować więzi
ze społeczeństwem. Módlmy się, by młodzi ludzie i ich liderzy znajdowali twórcze sposoby
służenia społeczeństwu.
• Módlmy się w intencji Miejskiego Ośrodka Wpływu w San Jose w Kostaryce, oferującego
klasy muzyczne i gimnastyczne, doradztwo rodzinne, studium biblijne i inne. Prośmy Boga,
by błogosławił tę działalność i posyłał tam ludzi, którzy Go szukają.
• Módlmy się w intencji polskich rodzin adwentystycznych, by stanowiły silne bastiony
miłości, jedności, prawdy oraz otwartości na potrzeby innych. Niech Pan używa tych rodzin
do wzmocnienia działań misyjnych Kościoła i dobrego wychowania młodego pokolenia.
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