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Instrukcje dla lidera grupy modlitewnej

W

itaj w programie 10 Dni Modlitwy 2021! Modlitwa prawdziwie prowadzi do duchowego
ożywienia. Bóg dokonał wielu cudów w minionych latach, kiedy zwracaliśmy się do niego w modlitwie i poście. Duch Święty dokonywał ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapału, a także uzdrawiał więzi.
Bóg wzywa nas do ożywienia. Biblia jest pełna obietnic dla nas:
• „Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham
z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2 Krn 7,14).

• „A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy
mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię
się wam — mówi Pan” (Jr 29,13-14).
• „Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony” (Jl 3,5).
• „Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was” (Jk 4,8).
• „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój
i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20).
Bez względu na twoją życiową sytuację, Bóg jest bliżej, niż myślisz. Pragnie obdarzyć swoimi błogosławieństwami twoją rodzinę, zbór, społeczność i świat. Przyłącz
się do nas w modlitwie w odpowiedzi na trójanielskie
wezwanie do modlitwy!

ZASADNICZE ELEMENTY PROGRAMU 10 DNI MODLITWY
Codzienna karta tematyczna

w grupie są goście spoza Kościoła. Módlcie się, byście jak
najlepiej przyjęli gości i aby poczuli się oni częścią grupy.

Na każdy z 10 dni przygotowana została karta tematyczna. Zawiera ona sugerowany plan spotkania oraz
propozycje tematu modlitw i wspólnych pieśni. Zaleca
się, by każdy z uczestników przestudiował kartę tematyczną przed spotkaniem modlitewnym i miał ją ze sobą, aby mógł śledzić plan spotkania.
Zbory na całym świecie będą się jednoczyć w modlitwie wokół tematu dnia. Przyłącz się do modlitwy opartej na fragmentach Pisma Świętego, cytatach i intencjach
modlitewnych zawartych w karcie tematycznej. Jednak
pamiętaj, że nie chodzi o wykonanie planu. Możecie podzielić się na mniejsze grupy i każda z grup może modlić
się w innych intencjach z podanej listy.
Niektóre z intencji odnoszą się w szczególny sposób
do ogólnoświatowego Kościoła adwentystycznego. Ważne, byśmy modlili się razem za nasz Kościół, ale możecie
też modlić się w bardziej ogólny sposób, zwłaszcza jeśli

Sugerowany czas na poszczególne
elementy spotkania w części poświęconej
na modlitwę
Pamiętajcie o zachowaniu prostego formatu spotkania,
aby uczestnicy mogli się skupić na modlitwie. To, ile czasu
poświęcicie na każdą z części modlitwy, będzie się różnić
za każdym razem. Poniższe ramy czasowe to jedynie sugestia na podstawie tego, co zazwyczaj najlepiej się sprawdza:
• Powitanie/wprowadzenie: 2-5 minut.
• Czytanie (zob. karty tematyczne): 5 minut.
• Modlitwa na podstawie „Tekstów biblijnych do modlitwy” (zob. karty tematyczne): 10-15 minut.
• Modlitwa na podstawie „Dodatkowych intencji modlitewnych” (zob. karty tematyczne): 20-30 minut.
• Pieśń i dziękczynienie: 5-10 minut.
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Módl się za innych

Świadectwa możecie nadsyłać za pośrednictwem strony internetowej www.tendaysofprayer.org.

Zachęć uczestników spotkań, by prosili Boga, aby
wskazał im od pięciu do siedmiu osób, które postawił
na ich drodze. Mogą to być domownicy, przyjaciele,
współpracownicy, członkowie zboru itd. Zachęć uczestników, aby modlili się, by Duch Święty wskazał im te osoby i pomógł im nawiązać łączność z nimi podczas tych
10 dni. Możesz dostarczyć kartki, na których uczestnicy spotkania będą mogli zapisać imiona siedmiu osób,
za które będą się modlić.

Wskazówki dotyczące wspólnej modlitwy
Uzgodnijcie intencje. Kiedy ktoś modli się w jakiejś
intencji, niech inni modlą się o to samo uzgodniwszy to
wcześniej. Taka modlitwa ma moc. Nie sądźcie, że skoro
jedna osoba modliła się w jakiejś intencji, inni nie powinni wspomnieć jej w modlitwie. „Nadto powiadam wam,
że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest
w niebie” (Mt 18,19). Jakże budujące jest to, kiedy wspieramy się nawzajem w modlitwie!
Powoływanie się na Boże obietnice. Zachęć uczestników spotkań, by modląc się powoływali się na Boże
obietnice. Łatwo jest skupiać uwagę na naszych problemach. Ale kiedy powołujemy się na Boże obietnice,
nasza wiara wzrasta i przypominamy sobie, że nie ma
nic niemożliwego dla Boga. Obietnice pomagają nam
odwrócić wzrok od naszych słabości i trudności, a skierować go na Jezusa. W każdej słabości i zmaganiach
możemy znaleźć w Biblii obietnice, na które możemy się
powołać. Zachęć uczestników, by szukali więcej obietnic
i spisywali je, aby mogli powołać się na nie w przyszłości.
Post. Zachęć uczestników programu 10 Dni Modlitwy,
by rozważyli jakiegoś rodzaju post, np. od oglądania telewizji, słuchania świeckiej muzyki, oglądania filmów,
surfowania po internecie czy jakiegoś rodzaju pokarmów, zwłaszcza tych ciężkostrawnych. Zaoszczędzony
czas niech poświęcą na modlitwę i studiowanie Biblii,
prosząc Boga o pomoc dla siebie i zboru, byście trwali
pełniej w Chrystusie. Przyjmując prosty sposób odżywiania członkowie grupy mogą sprawić, że ich umysły
będą bardziej otwarte na głos Ducha Świętego.
Duch Święty. Nie zapomnijcie prosić, by Duch Święty
wskazał wam, jak i o co powinniście się modlić w kontekście sytuacji życiowej poszczególnych osób. Biblia
uczy nas, że nie wiemy, jak się modlić i o co się modlić,
ale Duch Święty wstawia się za nami.
„Musimy nie tylko modlić się w imieniu Chrystusa, ale
także w natchnieniu Ducha Świętego. Tak właśnie powinniśmy rozumieć stwierdzenie, że «Duch wstawia się
za nami w niewysłowionych westchnieniach» (Rz 8,26).
Bóg pragnie odpowiadać na takie modlitwy. Kiedy gorliwie i usilnie wypowiadamy modlitwę w imieniu Chrystusa, w tej intensywności zawarta jest Boża poręka, że On

Sobotnie nabożeństwo podczas
10 Dni Modlitwy 2019
Zaplanujcie specjalny modlitewny akcent i dzielenie
się świadectwami wysłuchanych modlitw podczas nabożeństw w obie soboty podczas programu 10 Dni Modlitwy. Bądźcie kreatywni — jest wiele sposobów podzielenia się ze zborem tym, co dzieje się podczas codziennych spotkań modlitewnych.

Szczególne podsumowanie
w ostatnią sobotę
Zwłaszcza ostatnia sobota powinna być zaplanowana jako czas radości ze wszystkiego, czego Bóg dokonał podczas 10 Dni Modlitwy. Przeznaczcie odpowiednio dużo czasu na świadectwa wysłuchanych modlitw,
biblijne nauczanie/kazanie o modlitwie oraz wspólny
śpiew. Poprowadź zgromadzenie w modlitwie, aby ci,
którzy nie uczestniczyli w codziennych spotkaniach,
mogli doświadczyć radości wspólnej modlitwy. Zob.
wskazówki w materiale na ostatnią sobotę.

Pokłosie 10 Dni Modlitwy
Módlcie się, by Bóg wskazał wam, jak wasz zbór/grupa ma kontynuować to, co On rozpoczął podczas 10 Dni
Modlitwy. Być może kontynuacją będą cotygodniowe
spotkania modlitewne, a może Bóg pragnie, byście rozpoczęli nową służbę w waszym zborze albo działalność
ewangelizacyjną w okolicy. Bądźcie otwarci na Boże prowadzenie. Będziecie zdumieni tym, dokąd Bóg może
was zaprowadzić. Część zatytułowana Wyzwania ewangelizacyjne zawiera szereg pomysłów służby.

Świadectwa
Podzielcie się tym, jak Bóg działał podczas 10 Dni
Modlitwy! Wasze świadectwa będą zachętą dla innych.
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wysłucha naszą prośbę i «potrafi daleko więcej uczynić
ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy»
(Ef 3,20)” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, wyd. 6,
Warszawa 2020, s. 99).
Prowadzenie dziennika modlitewnego. Prowadzenie dziennika podczas 10 Dni Modlitwy może być dobrym sposobem na zapamiętywanie codziennych tematów modlitwy, podejmowanie konkretnych zobowiązań
wobec Boga oraz rozpoznawanie Jego błogosławieństw.
Zapisywanie naszych modlitw i rejestrowanie odpowiedzi Boga na nie jest pewnym sposobem budowania wiary.
Dziennik modlitewny podczas 10 Dni Modlitwy można prowadzić na kilka sposobów. Możecie poświęcić
czas podczas spotkań modlitewnych, aby uczestnicy
mogli zanotować swoje prośby kierowane do Boga. Możecie prowadzić grupowy dziennik modlitw i odpowiedzi — czy to w notatniku, czy na dużym arkuszu, czy
w internecie. Dobrze jest wracać do tych wpisów i przypominać sobie, jak Bóg odpowiadał na wasze modlitwy!
Szacunek dla Boga. Zachęcaj uczestników słowem
i przykładem do okazywania szacunku dla Boga. Przychodzimy to sali tronowej Króla wszechświata. Nie traktujmy tego czasu modlitwy z lekceważeniem w naszej
postawie czy manierach. Jednak nie jest konieczne, byśmy przez cały czas klęczeli. Godzina modlitwy powinna
zostać spędzona wygodnie, więc zachęć uczestników,
by klęczeli, siedzieli lub stali, stosownie do tego, jak Bóg
ich prowadzi i jak jest im wygodniej.
Modlitwa pojedynczymi zdaniami. Modlitwy powinny być krótkie i rzeczowe. To daje innym okazję,
by się modlić. Starajcie się ograniczyć swoje modlitwy do kilku zdań. Każdy może się modlić wielokrotnie. Krótkie modlitwy, najlepiej jednozdaniowe, czynią czas modlitwy interesującym i pozwalają Duchowi
Świętemu wywierać wpływ na uczestników spotkania
w czasie modlitwy. Nie musicie zaczynać i kończyć każdego zdania modlitwy wyrażeniami takimi jak: „Drogi

Boże” i „Amen”. Niech wasze modlitwy będą jedną długą rozmową z Bogiem.
Milczenie. Jako lider grupy nie staraj się zdominować
czasu poświęconego na modlitwę. Cel jest taki, by inni
się modlili. Chwile milczenia są dobre, bo dają Bogu czas,
by przemawiał do serc uczestników. Pozwólcie Duchowi Świętemu działać i niech każdy ma okazję się modlić.
Śpiew. Spontaniczny grupowy śpiew połączony
z modlitwą dodaje piękna spotkaniu modlitewnemu.
Proponowane pieśni są podane pod koniec planu spotkania. Nie musicie odśpiewać wszystkich proponowanych pieśni — są to tylko propozycje do wykorzystania.
Śpiew jest dobrym sposobem przejścia z jednej części
modlitwy do kolejnej.
Podawanie intencji modlitewnych w czasie modlitwy. Nie pytaj o intencje modlitewne przed rozpoczęciem modlitwy. Zamiast tego poproś uczestników,
by modląc się wymieniali intencje i zachęcali innych
do przyłączenia się do modlitwy w danej intencji. Dlaczego? Bo to oszczędza mnóstwo czasu! Rozmawianie
o intencjach często pochłania większość czasu przeznaczonego na modlitwę. Szatan cieszy się, kiedy zamiast
się modlić w jakiejś sprawie, zaczynamy o niej dyskutować. Słysząc o problemie, ludzie mają skłonność do wyrażania współczucia i sugerowania rozwiązań. A przecież moc pochodzi od Boga! Im więcej się modlimy, tym
więcej Jego moc zdziała.
Osobiste nabożeństwo. To bardzo ważna kwestia!
Nie zapomnij, że jako lider musisz spędzać codziennie
czas u stóp Jezusa, rozmawiając z Nim i studiując Jego Słowo. Jeśli poznawanie Boga będzie najważniejsze
dla ciebie, twoje duchowe doświadczenie będzie harmonijne i błogosławione. „Z ukrytego miejsca modlitwy pochodziła siła, która wstrząsnęła światem w dobie
Wielkiej Reformacji. Tam, w świętej ciszy, słudzy Pana
stawali na skale Jego obietnic” (Ellen G. White, Wielki
bój, wyd. 20, Warszawa 2019, s. 131).
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Wprowadzenie

W

itaj w programie 10 Dni Modlitwy 2022! Modlitwa prawdziwie prowadzi do duchowego
ożywienia. Bóg dokonał wielu cudów w minionych latach, kiedy zwracaliśmy się do niego w modlitwie i poście. Duch Święty dokonywał ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapału, a także
uzdrawiał więzi. Przeczytaj kilka świadectw osób, które
uczestniczyły w programie 10 Dni Modlitwy 2021.
• „10 Dni Modlitwy (...) zmieniło moje życie. Był to prawdziwy zwrot w moim duchowym rozwoju” (Ruth K.).
• „Byliśmy bardzo poruszeni czytankami. Ze łzami
w oczach otwieraliśmy serca przed Bogiem. Zrozumieliśmy, co znaczy modlić się zgodnie z Bożymi
obietnicami i powoływać się na bezcenny dar Jezusa — Ducha Świętego” (Moureen K.).
• „Przed 10 Dniami Modlitwy wielu w naszym zborze
chorowało. Jednak podczas tego tygodnia zostali
uzdrowieni! Ponadto siedem dusz oddało serca Jezusowi Chrystusowi i przyjęło chrzest!” (Mugabe G.).

• „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój
i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20).
Cokolwiek dzieje się teraz w twoim życiu, Bóg jest
bliżej ciebie, niż możesz to sobie wyobrazić. On pragnie
błogosławić twoich bliskich, zbór, społeczność i świat
wokół ciebie!

Temat 10 Dni Modlitwy 2021:
Trójanielskie wezwanie do modlitwy
W tym roku zapraszamy cię do proszenia podczas 10
Dni Modlitwy o ożywienie duchowe przez moc Ducha
Świętego. Modląc się w nawiązaniu do trójanielskiego
poselstwa odkrywaj na nowo jego znaczenie prowadzące ciebie i uczestników twojej grupy do głębszego
doświadczenia z Jezusem.
Bóg pragnie dokonać niezwykłych rzeczy w naszym
życiu i życiu naszych zborów. Jego plany wykraczają daleko poza nasze zdolności i jedynie stale trwając w łączności z Nim przez modlitwę możemy wykonywać zadania, które On dla nas przygotował. Dlatego wzywa On
nas: „Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!” (Jr 33,3).
Przyłącz się do nas w modlitwie o ożywienie i obiecane wylanie Ducha Świętego. Szukaj najpierw królestwa
Boga i patrz, jak On otwiera niebiańskie okna!

Bóg wzywa nas do ożywienia. Biblia jest pełna obietnic dla nas:
• „Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2
Krn 7,14).
• „A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy
mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię
się wam — mówi Pan” (Jr 29,13-14).
• „Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony” (Jl 3,5).
• „Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was” (Jk 4,8).

Sugerowane wskazówki dotyczące
modlitwy
• Niech twoje modlitwy będą krótkie — jedno dwa zdania w danej intencji. Daj innym możliwość modlić się,
tak by wszyscy mogli czynnie uczestniczyć w modlitwie. Możesz się modlić po wielokroć, podobnie jak
zabierasz wielokrotnie głos w rozmowie.
6

Post

• Milczenie jest dobre, gdyż daje wszystkim czas na słuchanie Ducha Świętego.
• Wspólne śpiewanie pieśni pod kierunkiem Ducha
Świętego jest także wielkim błogosławieństwem. Nie
potrzebujecie do tego akompaniamentu — możecie
śpiewać pieśni, których melodię dobrze znacie.
• Zamiast poświęcać cenny czas przeznaczony na modlitwę na przedstawianie intencji modlitewnych,
po prostu przedstaw te intencje w modlitwie. Inni
będą mogli modlić się w tych intencjach i powoływać się na Boże obietnice w potrzebach przedstawionych w modlitwie przez ciebie.

Zachęcam cię, byś podczas tych dziesięciu dni podjął
post Danielowy. Rozpoczęcie roku modlitwą i postem
jest znakomitym sposobem poświęcenia naszego życia
Bogu na nadchodzący rok. Ellen G. White mówi nam:
„Odtąd i aż do końca czasu lud Boży powinien być bardziej gorliwy, przebudzony, nie ufający własnej mądrości, ale mądrości swego Przywódcy. Powinni wyznaczyć
dni na post i modlitwę. Nie należy wymagać zupełnego
wstrzymywania się od spożywania posiłków, ale należy
jeść oszczędnie i najprostszy pokarm” (Ellen G. White,
Counsels on Diet and Foods, s. 188-189; zob. Chrześcijanin a dieta, s. 130).
Wiemy, że Daniel spożywał tylko owoce i warzywa
przez dziesięć dni. Podobnie zachęcamy cię do przyjęcia
bardzo prostej diety podczas tych dziesięciu dni. Jeśli
pragniemy mieć czystszy umysł, by słyszeć głos Boga,
i jeśli pragniemy przybliżyć się do Niego, musimy zadbać
o to, by sposób odżywiania nie przeszkadzał nam w tym.
Post polega nie tylko na powstrzymaniu się od spożywania pokarmu. Zachęcam cię także do postu od telewizji, filmów, gier komputerowych, a nawet korzystania
z portali społecznościowych czy materiałów audio-wizualnych w serwisach internetowych. Odłóż wszystko,
co możesz odłożyć na bok, aby spędzać więcej czasu
z Panem.
Celem postu nie jest uzyskanie cudu od Boga. Post
służy ukorzeniu się przed Bogiem tak, by mógł On działać w nas i przez nas. Ukorzmy się przed Bogiem i szukajmy Go całym sercem, umysłem i ze wszystkich sił.
Przybliżmy się do Niego w modlitwie i poście, a On przybliży się do nas.

Powoływanie się na obietnice Boże
Bóg dał nam wiele obietnic w Jego Słowie. Naszym
przywilejem jest powoływanie się na nie w naszych
modlitwach. Wszystkie Jego przykazania i rady są jednocześnie obietnicami. On nigdy nie żąda od nas niczego, czego nie moglibyśmy zrobić w Jego mocy.
Gdy się modlimy, łatwo przychodzi nam skupiać uwagę na naszych potrzebach, trudnościach i wyzwaniach,
a następnie biadać i użalać się nad naszą sytuacją. Nie
taki jest cel modlitwy. Modlitwa ma wzmacniać naszą
wiarę. Dlatego zachęcam cię, byś w modlitwie powoływał się na Boże obietnice. Pomogą ci one przenieść
wzrok z siebie i swoich słabości na Jezusa i Jego potęgę.
Patrząc na Niego zmieniamy się na Jego obraz.
Ellen G. White radzi: „Każda obietnica w Słowie Bożym jest przeznaczona dla nas. W naszych modlitwach
przedstawiajmy słowa Jahwe obłożone Jego przysięgą
i przez wiarę przyjmujmy na własność Jego obietnice.
Jego słowo zapewnia, że jeśli prosimy z wiarą, otrzymamy wszelkie duchowe błogosławieństwa. Nie przestawaj prosić, a otrzymasz o wiele więcej niż prosisz czy
nawet myślisz” (Ellen G. White, W atmosferze niebios,
Warszawa 2001, wyd. I, s. 71).
Jak możesz się powoływać na Jego obietnice?
Na przykład, kiedy modlisz się o pokój, możesz się powołać na J 14,27 i powiedzieć: „Panie, Ty powiedziałeś
nam w swoim Słowie: »Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka«. Daj nam
pokój, którym obiecałeś nas obdarzyć”. Dziękuj Panu,
że obdarza cię pokojem, nawet jeśli nie czujesz jeszcze,
że to się stało.

Duch Święty
Nie zapomnij prosić Boga, by Duch Święty wskazał
ci, jak i o co powinieneś się modlić w intencji innych
osób w określonej sytuacji. Biblia mówi nam, że kiedy
nie wiemy, o co i jak się modlić, Duch Święty wstawia
się za nami.
„Musimy nie tylko modlić się w imieniu Chrystusa, ale
także w natchnieniu Ducha Świętego. Tak właśnie powinniśmy rozumieć stwierdzenie, że «Duch wstawia się
za nami w niewysłowionych westchnieniach» (Rz 8,26).
Bóg pragnie odpowiadać na takie modlitwy. Kiedy gorliwie i usilnie wypowiadamy modlitwę w imieniu Chrystusa, w tej intensywności zawarta jest Boża poręka, że On
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Wyzwanie ewangelizacyjne
10 Dni Modlitwy

wysłucha naszą prośbę i «potrafi daleko więcej uczynić
ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy»
(Ef 3,20)” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, wyd. 6,
Warszawa 2020, s. 99).

Jezus powołuje nas nie tylko do modlitwy, ale także
do służby w praktycznych potrzebach ludzi żyjących
wokół nas. „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem
chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie” (Mt 25,35-36).
W książce Śladami Wielkiego Lekarza czytamy: „Musimy prowadzić podwójne życie — życie rozwagi i działania oraz życie cichej modlitwy i poważnej pracy” (Ellen
G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009,
wyd. VI, s. 383). Przyjęliśmy tak wielką miłość naszego
Zbawiciela, więc mamy przywilej głoszenia jej naszym
przyjaciołom, sąsiadom, a nawet nieznajomym przez
okazywanie im pomocy w potrzebie.
Pytajcie Boga w modlitwie, jak możecie docierać
do innych po 10 Dniach Modlitwy. Przygotowując się
do działania nie zapominajcie o modlitwie. „Osobista
praca dla bliźnich powinna być poprzedzona solidną
osobistą modlitwą, bowiem potrzeba wielkiej mądrości, by zrozumieć sztukę ratowania dusz. Zanim nawiążecie łączność z ludźmi, nawiążcie łączność z Chrystusem. U tronu niebiańskiej łaski uzyskacie przygotowanie
do usługiwania ludziom” (Ellen G. White, Prayer, s. 313).
W materiale zatytułowanym Wyzwanie ewangelizacyjne 10 Dni Modlitwy znajdziesz sugestie dotyczące
sposobów docierania do społeczeństwa z przesłaniem
Jezusa. Jezus wzywa was, byście stali się Jego dłońmi
i stopami w potrzebującym świecie!

Wiara
Duch Proroctwa mówi nam, że „modlitwa i wiara
uczynią to, czego żadna siła na ziemi uczynić nie może” (Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. 6, s.
381). Powiedziano nam także, iż „możemy prosić o przebaczenie grzechów, o Ducha Świętego, o charakter podobny do Chrystusowego, o mądrość i siłę do wykonania Jego dzieła, o każdy dar, jaki obiecał, ale musimy
wierzyć, że to, o co prosimy, otrzymamy, i dziękować
Bogu, żeśmy otrzymali” (Ellen G. White, Wychowanie, s.
181). Tak więc przyswój sobie zwyczaj dziękowania Bogu z góry przez wiarę za to, co On uczyni i jak odpowie
na twoje modlitwy.

Módl się za innych
Zachęcam cię do szczególnej modlitwy podczas tych
dziesięciu dni za siedmioma osobami, które Bóg postawił na twojej drodze. Mogą to być krewni, przyjaciele,
współpracownicy, sąsiedzi czy po prostu znajomi. Zastanów się i proś Boga, by wskazał ci, za kogo masz się
modlić. Proś Boga, by dał ci prawdziwe pragnienie zbawienia dla tych ludzi. Zanotuj imiona na kartce i umieść
ją w widocznym miejscu, np. w twojej Biblii. Będziesz
zdumiony, jak Bóg będzie działał w odpowiedzi na twoje modlitwy!
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MODLITWY

Dzień 1.

Pilność modlitwy
„O ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,13).

Trudne wyzwanie

na Boże przesłanie. Niesamowitą dobrą nowiną jest to,
że Bóg już działa w tych „trudnych miejscach”. On wzywa nas, byśmy prosili Go o moc do wykonania zadania,
które nam wyznaczył.

Liczba ludzi na świecie rośnie w szybkim tempie. Najnowsze szacunki wskazują, że naszą wirującą planetę
mknącą przez przestrzeń z prędkością 110 tysięcy kilometrów na godzinę zamieszkuje prawie osiem miliardów ludzi. Każdego dnia rodzi się niespełna 400 tysięcy
dzieci — prawie 150 milionów w ciągu roku. Nic dziwnego, że zastanawiamy się, jak dotrzemy do świata z dobrą nowiną ewangelii i rychłego powtórnego przyjścia
Chrystusa. Każdego roku przybywa na świecie siedem
razy więcej ludzi niż liczy nasz Kościół.
Spójrzmy na to wyzwanie z innej strony. Miasta świata rozrastają się gwałtownie. Około 550 miast liczy ponad milion mieszkańców. Wiele z wielkich miast świata
znajduje się w krajach, w których jest bardzo niewielu
adwentystów dnia siódmego. Trudne zadanie dotarcia
do świata z trójanielskim poselstwem wydaje się przerażać swoim ogromem. Miliony ludzi umierają nie znając
Chrystusa ani dobrej nowiny zbawienia i nadziei Jego
powtórnego przyjścia. Może się wydawać, że zadanie
stojące przed nami jest niemożliwe do zrealizowana. Powinno to nas skłaniać do pokornej i gorliwej modlitwy.

O ileż bardziej
Jezus powiedział: „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). Zwróć uwagę na wyrażenie „o ileż
bardziej” w tym wersecie. Jezus pragnie uczynić dla nas
indywidualnie i dla całego Kościoła znacznie więcej, niż
możemy sobie wyobrazić. Wzywa nas, byśmy całym sercem prosili o Ducha Świętego, Jego obecność i błogosławieństwo — nie dlatego, że nie chce nam Go dać, ale
dlatego, że gdy prosimy, On przygotowuje nas na Jego
przyjęcie. Rozpoczynając tegoroczne 10 Dni Modlitwy
przyjmijmy razem Jego obietnicę.
„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” (Ellen G. White,
Krzyż i miecz, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 30).
Módlmy się razem!

Przez moc Ducha Świętego
Żaden ludzki wysiłek nie wystarczy, by ogłosić światu
przesłanie Chrystusa. Ludzkie plany są bezsilne, jeśli nie
towarzyszy im moc Ducha Świętego. Jedynie w mocy
Ducha Świętego możemy dotrzeć do świata z niebiańskim trójanielskim poselstwem. Jedynie w mocy Ducha
Świętego miliony ludzi w wielkich miastach świata mogą
usłyszeć ewangelię. Jedynie w mocy Ducha Świętego
kraje dotąd zamknięte na ewangelię mogą się otworzyć

Modlitwa (30-45 minut)
Świadectwo uczestniczki 10 Dni Modlitwy 2021. „Dziękuję za 10 Dni Modlitwy. Czuję się tak, jakby ogień został rozpalony w moim sercu. Spędzam więcej czasu
na studiowaniu Biblii i łączności z Bogiem. (...) Dziękuję
9

„Ducha Świętego”. Jezusie, dziękuję Ci za obietnicę Ducha Świętego. On wnosi Boże błogosławieństwa w nasze
życie. On uwielbia Ciebie w naszych sercach. On stosuje w nas dobrodziejstwa Twojego zbawienia uzyskane
na Golgocie. Dziękujemy Ci za ten najwspanialszy Dar!
„Którzy go proszą”. Ojcze, przyjmuję dzisiaj obietnicę
daną w Łk 11,13. Codziennie z radością będę Cię prosił o działanie mocy Ducha Świętego we mnie i przeze
mnie. Usuń z mojego życia wszystko, co stoi na drodze
zupełnego poddania się Tobie,. Ochrzcij mnie i mój zbór
Duchem Świętym, abyśmy oddawali chwałę Jezusowi
w świecie, który Go potrzebuje.

Bogu i chwalę Go za to, że otworzył moje oczy, serce
i umysł na ewangelię Jezusa i działanie Ducha Świętego” (Konstancja).
Mocna obietnica. „Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest
w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).
„«Proście, a Ja spełnię wasze prośby». Ta obietnica jest
dana pod warunkiem, że Kościół będzie zanosił modlitwy w jedności. W odpowiedzi na te modlitwy możemy
oczekiwać mocy większej niż w odpowiedzi na modlitwy poszczególnych wierzących. Udzielona moc będzie
odpowiadać jedności członków Kościoła i ich miłości
do Boga i siebie nawzajem” (Ellen G. White, Manuscript
Releases, t. 9, s. 303).
Poszczególne grupy modlitewne mają różne sposoby
wspólnego modlenia się. Zachęcamy was do spędzenia
40-45 minut na wspólnej modlitwie w sposób, jaki podpowiada wam Duch Święty. Poniżej podanych jest kilka
przykładów modlitwy opartej na Piśmie Świętym. Możecie w waszych modlitwach skorzystać także z innych
fragmentów biblijnych. Zob. inne pomysły na wspólne
modlenie się w Instrukcjach dla lidera grupy modlitewnej.
Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „O ileż bardziej
Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,13).
„O ileż bardziej”. Boże, Ty jesteś dobrem. Pragniesz
dla mnie wyłącznie dobra, i to bardziej niż najlepsi ziemscy rodzice. Znasz mnie do głębi mojego serca i tylko Ty
wiesz, jak mnie odrodzić, uzdrowić i przemienić.

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 157, 390, 531
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Dzień 2

Wieczna ewangelia a modlitwa
„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją
zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6).

Najważniejsze przesłanie

pilność dzieła i pełni Ducha Świętego ogłoszą miłość
Jezusa, Jego łaskę i prawdę całemu światu skażonemu
przez grzech i umierającemu w nieprawości.
Ellen G. White zapowiada: „Zanim świat doświadczy
ostatecznego rozwiązania kwestii grzechu przez Boga,
wśród ludu Pańskiego nastąpi takie ożywienie elementarnej pobożności, jakiego nie doświadczano od czasów
apostołów. Na dzieci Boże zostanie wylany Duch Boży
i Jego moc. W tym czasie wielu oddzieli się od Kościołów, w których umiłowanie tego świata wykorzeniło miłość do Boga i Jego Słowa. Liczni, zarówno duchowni, jak
i zwykli wyznawcy, z radością przyjmą wielkie prawdy,
które Bóg przykazał głosić w tym czasie, aby przygotować ludzi na powtórne przyjście Pana” (Ellen G. White,
Wielki bój, wyd. 20, Warszawa 2019, s. 282).
Zanim przesłanie Ap 14 zostanie ogłoszone całemu
światu, duchowe ożywienie pośród ludu Bożego pozwoli wierzącym współdziałać z Bogiem w dokończeniu Jego dzieła. Módlmy się o to ożywienie w naszym
życiu, przygotowujące nas do kulminacyjnych wydarzeń
w dziejach świata.

Bóg dał ludzkości najważniejsze przesłanie w czasach
ostatecznych — trójanielskie poselstwo zapisane w Ap
14,6-12. Zesłany na wyspę Patmos, apostoł Jan otrzymał
objawienie Jezusa Chrystusa i przekazał je nam. Musimy uważnie rozważyć trzy podstawowe założenia, zanim przystąpimy do studiowania samego przesłania.
Po pierwsze, pochodzi ono od Boga. To Bóg jest autorem przesłań głoszonych przez trzech aniołów. Przesłanie to jest przedstawione tak, jakby było głoszone przez
niebiańskie istoty posłane przez Boga. Po drugie, owi
posłańcy „lecą” środkiem nieba. Zatem przesłanie jest
nie tylko ważne, ale także pilne. Musi być głoszone bez
chwili zwłoki. Po trzecie, jest to wieczne przesłanie odnoszące się do wszystkich ludzi. Nie jest uwarunkowane
kulturowo ani etnicznie. Ma być ogłoszone „wszystkim
narodom, plemionom, językom i ludom”.
Sednem tego przesłania jest „ewangelia wieczna”
czyli dobra nowina o ofierze złożonej przez Chrystusa,
Jego pojednawczej śmierci, a także Jego zwycięskim
zmartwychwstaniu, arcykapłańskim pośrednictwie oraz
powtórnym przyjściu w chwale. Wizja ewangelii wiecznej w Ap 14 potwierdza słowa Jezusa zapisane w Mt 24:
„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej
ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Mt 24,14). Słowa Chrystusa są obietnicą, że „będzie głoszona ta ewangelia (...) po całej ziemi”,
zanim nastąpi Jego powtórne przyjście. Nastąpi potężne ożywienie duchowe pośród ludu Bożego. Wierzący
na całym świecie podejmą wyzwanie, uświadomią sobie

Modlitwa (30-45 minut)
Świadectwo uczestnika 10 Dni Modlitwy 2021. „10 Dni
Modlitwy doprowadziło mnie do cudu uzdrowienia.
Tuż przed rozpoczęciem 10 Dni Modlitwy znalazłem
się w szpitalu z powodu nagłej choroby. Czułem się beznadziejnie, jakby moje modlitwy trafiały w próżnię. Mój
stan pogarszał się z dnia na dzień. Zaproszono mnie
do udziału w 10 Dniach Modlitwy na moim szpitalnym
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„Wszystkim narodom”. Ten świat zmierza do końca,
a miliardy ludzi pozostają w mroku. Jezusie, proszę, daj
mi w tym tygodniu możliwość głoszenia bliźnim dobrej
nowiny o Twojej ofercie zbawienia. Daj mi takt i mądrość, by nieść świadectwo ludziom bez względu na ich
pochodzenie. Dziękuję Ci, że wzywasz wszystkich ludzi
do wiary w Ciebie.

łóżku. Po raz pierwszy uczestniczyłem w tym programie. Podczas naszych wieczornych spotkań za pośrednictwem portalu internetowego wielu ludzi modliło
się o moje uzdrowienie. Dziękuję Bogu za wspaniałych
ludzi, którzy gorliwie modlili się za mnie dzień po dniu.
(...) Bóg okazał mi swoją łaskawość i przed upływem 10
Dni Modlitwy zostałem wypisany ze szpitala. To On mnie
uzdrowił! Byłem umierający, a On mnie ożywił! Doświadczyłem tego, co znaczy wysłuchana modlitwa!” (Harley).
Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „I widziałem
innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał
ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom
ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom,
i ludom” (Ap 14,6).
„Ewangelia wieczna”. Boże, naucz mnie coraz bardziej cenić przesłanie ewangelii. Daj mi radość zbawienia i zmień mnie tak, by inni widzieli we mnie moc ewangelii w działaniu i byli pociągani do Jezusa.
„Aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi”. Ojcze, pragnę
doświadczać Twojej mocy przez ewangelię, aby dzielić
się dobrą nowiną z bliźnimi słowem i czynem. Posługuj
się mną jako Twoim świadkiem wobec moich bliskich,
przyjaciół, współpracowników, sąsiadów i ludzi, których
spotykam na mojej drodze.

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 71, 204, 435
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Dzień 3

Boża misja a modlitwa — część pierwsza
„Ale 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).

Obietnica misji pozornie
niemożliwej do wykonania

Musimy Go mieć
Pisząc o doświadczeniu pierwszych chrześcijan, Ellen
G. White zauważa: „Powinniśmy się modlić o zstąpienie
Ducha Świętego tak gorliwie, jak uczniowie modlili się
w Dniu Pięćdziesiątnicy. Skoro oni potrzebowali tego
wówczas, tym bardziej my potrzebujemy tego dzisiaj”
(Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. 5, s. 158).
Jakże trafne spostrzeżenie dane od Boga! Skoro uczniowie potrzebowali wylania Ducha Świętego, by ogłosić
światu ewangelię, tym bardziej my potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Świat jest dzisiaj większy, bardziej
złożony i bardziej bezbożny.
Teraz jest czas proszenia Boga w gorliwej modlitwie
o nieograniczoną moc Ducha Świętego w celu dokonania tego, co inaczej jest niemożliwe do wykonania. Ellen
G. White napisała: „Zstąpienie Ducha Świętego na zbór
stanowi fakt, którego oczekuje się jak gdyby w przyszłości. Jest jednak przywilejem Kościoła doświadczyć tego
właśnie teraz. Szukajcie tego, módlcie się o to, wierzcie
temu. Musimy tego dostąpić, a Niebiosa czekają, aby
nas Duchem obdarzyć” (Ellen G. White, Ewangelizacja,
Warszawa 1967, s. 455-456).
Prośmy o moc Ducha Świętego dla ogłoszenia trójanielskiego poselstwa w tym pokoleniu. Błagajmy Boga
we wspólnych modlitwach o wylanie Jego Ducha.

Trójanielskie poselstwo jest pilnym wezwaniem
do misji. Pozornie niewykonalne zadanie ogłoszenia
ewangelii światu jest możliwe do zrealizowania wyłącznie w mocy Ducha Świętego. Wyzwanie misyjne w czasie końca jest podobne do wyzwania, wobec którego
stanął nowotestamentowy Kościół opisany w Dziejach
Apostolskich. Obietnica Ducha Świętego jest nam dana
tak samo jak została dana pierwszym chrześcijanom
przez Jezusa w Dz 1,8: „Ale 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”.
Przez moc Ducha Świętego Kościół nowotestamentowy
zmienił bieg dziejów świata. Tysiące ludzi przyjmowały
Chrystusa i przyłączały się do Kościoła.
Dzieje Apostolskie ukazują ścisły związek między modlącym się Kościołem, a Kościołem składającym świadectwo w mocy Ducha Świętego. W Dz 1,14 czytamy:
„Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie”. „I trwali
w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba
i w modlitwach” (Dz 2,41). „A gdy skończyli modlitwę,
zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą
Słowo Boże” (Dz 4,31). Zwróć uwagę na trzy elementy
wskazane w ostatnim z zacytowanych wersetów. Wierzący modlili się, byli pełni Ducha Świętego, a w wyniku
tego z odwagą (ufnością) głosili Słowo Boże. Modlitwa,
napełnienie Duchem Świętym i misja stanowią całość.

Modlitwa (30-45 minut)
Świadectwo uczestniczki 10 Dni Modlitwy 2021. „Znaczną część mojego dorosłego życia spędziłam używając
świata. Wmawiałam sobie, że jeśli znajdę właściwego
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mężczyznę, właściwą pracę i schudnę, to będę w końcu
szczęśliwa. Nie rozumiałam, ze im bardziej ofiaruję siebie
na ołtarzu tego świata, tym bardziej czuję się zmęczona
i pusta. Od lat otrzymywałam pocztą elektroniczną materiały na 10 Dni Modlitwy, ale nigdy nie wzięłam udziału we wszystkich kolejnych spotkaniach. Byłam zbyt zajęta kopaniem moich dziurawych cystern, podczas gdy
Źródło Żywej Wody było w pobliżu! Tym razem postanowiłam spróbować polegać na Słowie Jezusa. To było
niesamowite dziesięć dni! Jak Maria przy grobie Jezusa,
ujrzałam Zbawiciela i zrozumiałam, że On żyje! Chrystus
na nowo nauczył mnie modlić się, być posłuszną i wierzyć. Oddałam serce Panu i wyznałam Mu moje grzechy,
prosząc, by zamieszkał we mnie. Teraz naprawdę mam
po co żyć!” (Thuto).
Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „Ale 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).
„Weźmiecie moc”. Boże, wiem, że jestem niezdolny
i bezsilny w kwestii wypełnienia misji trzech aniołów,
którą nam zleciłeś. Ta misja jest zbyt wielka i niewykonalna z ludzkiego punktu widzenia. Dziękuję Ci za obietnicę mocy Ducha Świętego. Uznaję moją wielką potrzebę codziennego chrztu Ducha Świętego i ufam Twojej
obietnicy, iż będziesz działał z mocą przez tych, którzy
ufają Tobie.
„Będziecie mi świadkami”. Jezusie, dziękuję, że
uczyniłeś mnie świadkiem Twojej miłości, prawdy

i przekształcającej mocy. Daj mi odwagę głoszenia Tego, co dla nas uczyniłeś, aby ludzie mogli Cię poznać
w tym ostatecznym czasie. Daj mi coraz więcej okazji
do świadczenia o Tobie i opowiadania bliźnim o Twojej wspaniałości.
„Po krańce ziemi”. Ojcze, rozumiem, że moje pole misyjne zaczyna się w domu i rozszerza się na moje sąsiedztwo, lokalną społeczność, wioskę czy miasto, a potem na cały świat. Pokaż mi, jak mogę się przyłączyć
do Twojej misji już dzisiaj i wspierać dzieło ewangelii
na świecie.

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 73, 200, 420
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Boża misja a modlitwa — część druga
„Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was
modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie
dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej
to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy, które was doszło; tak
dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście
i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie” (Kol 1,3-6).

Szybki rozwój

z modlitwą. Pierwsi chrześcijanie byli całkowicie poświęceni Bogu i żyli w ciągłej świadomości swojej zależności od Niego. Rozumieli dobrze, że są bezsilni w kwestii
wypełnienia misji Jezusa bez Jego mocy. Ellen G. White
podsumowała to zwięźle: „Musimy stale patrzeć na Jezusa i zdawać sobie sprawę, że nasza praca odbywa
się dzięki Jego mocy. Pracując z powagą dla ratowania
zgubionych, powinniśmy również znaleźć czas na rozmyślanie, modlitwę i studiowanie Słowa Bożego. Jedynie dzieło wykonane z usilną modlitwą i uświęcone
zasługą Chrystusa, okaże się w ostatecznym rezultacie
pożyteczne” (Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. 16, Warszawa 2-18, s. 267).

Kościół nowotestamentowy rozwijał się bardzo szybko. W odpowiedzi na gorliwe, serdeczne modlitwy Duch
Święty został wylany z wielką mocą. Trzy tysiące osób
przyjęło chrzest w jednym miejscu jednego dnia. W Dz 4
czytamy: „Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę,
uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy” (Dz 4,4). Jeśli uwzględnimy kobiety i dzieci, liczba wierzących w ciągu kilku krótkich miesięcy po dniu
Pięćdziesiątnicy sięgnęła 15-20 tysięcy. Dzieje Apostolskie
opisują szybki rozwój Kościoła. W Dz 6 czytamy, że wielu
kapłanów i przywódców religijnych uwierzyło w Jezusa
(Dz 6,7). Dalej czytamy historię Filipa głoszącego ewangelię w Samarii, Pawła wyruszającego w podróże misyjne w basenie Morza Śródziemnego, Piotra studiującego
Pismo Święte z Rzymianinem Korneliuszem oraz wierzących pełnych Ducha Świętego i głoszących przesłanie
Chrystusa wszędzie, gdzie się udawali. Wpływ ewangelii
był tak wielki, iż apostoł Paweł mógł ogłosić, że ewangelia jest głoszona każdemu stworzeniu pod niebem
(Kol 1,23).
Doświadczenie Kościoła nowotestamentowego uczy
współczesny Kościół oczekujący na powtórne przyjście
naszego Pana. Co było kluczem ich powodzenia? Dlaczego Kościół nowotestamentowy rozwijał się tak szybko? Przyjrzyjmy się kilku najważniejszym przyczynom.
Kościół nowotestamentowy całe swoje działanie łączył

Boża misja — Boży sposób
Rozważ starannie tę instrukcję. To moc Chrystusa dokonuje Jego dzieła przez nas. Nie nasza mądrość, inteligencja, charyzma czy wiedza są motorem misji. Mądrość
do pozyskiwania dusz dla Jezusa pochodzi od Niego.
Moc zmieniania ludzi należy wyłącznie do Chrystusa.
Ostatecznie jedynie praca wykonana z gorliwą modlitwą
i uświęcona zasługami Chrystusa okaże się skuteczna
i pożyteczna. Boża misja musi zostać wykonana w Boży sposób.
Czy pragniesz ujrzeć swoich bliskich w królestwie Bożym? Czy twoi przyjaciele i współpracownicy potrzebują Jezusa? Czy znasz kogoś, kto niegdyś cieszył się
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społecznością ludu Bożego, ale odszedł? Zanotuj imiona tych ludzi na zwykłej kartce i umieść ją jako zakładkę
w Biblii w 1 J 5,14-17. Każdego dnia powołuj się na Bożą
obietnicą dotyczącą twoich bliskich. Poświęć teraz chwilę, by prosić Boga, aby przywiódł ci na myśl ludzi, którym pragnie przez ciebie przekazać świadectwo, a potem uklęknijcie razem i módlcie się za nich.

i uświęcona zasługami Chrystusa okaże się ostatecznie
pożyteczna. Pomóż nam szczerze i gorliwie modlić się
we wszystkich naszych misyjnych staraniach i działaniach naszego Kościoła, a także w naszym osobistym
i rodzinnym życiu. Umacniaj naszą wiarę i spełniaj Twoje obietnice, które nam dałeś.
„Miłość, jaką żywicie dla wszystkich świętych”. Boże,
który jesteś Miłością, Ty stworzyłeś nas ze zdolnością
wiecznego wzrastania w Twojej miłości. Dziękujemy,
że wlewasz Twoją miłość w nasze serca, abyśmy mogli
miłować naszych bliźnich.

Modlitwa (30-45 minut)
Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie
dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem
w ewangelicznym Słowie prawdy, które was doszło; tak
dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was
od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie” (Kol 1,3-6).
„Zawsze gdy się za was modlimy”. Panie, wyznajemy, że
nie spędzamy dość czasu na modlitwie. Tak często polegamy jedynie na naszej mądrości i naszych planach.
W kwestii wypełnienia Twojej misji nie dość prosimy
o Twoje kierownictwo. Prosimy, przebacz nam. Pomóż
nam być Kościołem modlącym się, polegającym na Tobie w kwestii wypełnienia misji, a nie na ludzkich pomysłach i planach. Nawróć nas ku gorliwej modlitwie
i spraw wśród nas duchowe ożywienie.
„Wiara wasza w Chrystusie Jezusie”. Panie, rozumiemy, że jedynie praca wykonana z gorliwą modlitwą

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 328, 329, 542
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Posłuszeństwo w stylu życia i modlitwie
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli,
wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też,
że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (1 J 5,14-15).

My jesteśmy bezsilni,
ale On jest wszechmocny

jesteśmy słabi, ale On jest silny. My jesteśmy zawodni,
ale On jest wszechmocny. My jesteśmy bezsilni, ale On
ma wszelką moc. Ellen G. White napisała o tym pięknie
w jednym z artykułów z 1897 roku: „Przykład Chrystusa
uświadamia nam, że naszą jedyną nadzieją zwycięstwa
jest ciągłe opieranie się atakom szatana. Ten, który zwyciężył w walce z wrogiem dusz i pokonał pokusy, rozumie moc szatana nad ludzkością, bo zwyciężył za nas
wszystkich. Jako zwycięzca dał nam możliwość skorzystania z Jego zwycięstwa, abyśmy odpierając dzięki naszym wysiłkom pokusy szatana mogli zjednoczyć naszą
słabość z siłą Zbawiciela, naszą bezwartościowość z Jego wartością. Podtrzymywani Jego niezniszczalną mocą możemy odpierać nawet najsilniejsze pokusy w Jego
wszechmocnym imieniu i zwyciężać, jak on zwyciężył”
(Ellen G. White, w: Signs of the Times, 27.5.1897).

Trójanielskie poselstwo wzywa nas do życia w posłuszeństwie. Przesłanie pierwszego anioła brzmi: „Bójcie
się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina
sądu jego” (Ap 14,7). Nowy Testament został napisany
w języku greckim, a słowo „bać się” użyte w tym wersecie można tłumaczyć także jako „szanować”, „poważać”
i „czcić”. Oznacza ono postawę lojalności wobec Boga,
mentalnej decyzji posłuszeństwa Jego woli. Mędrzec
wyraził to następująco: „Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to
jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną
— czy dobrą, czy złą” (Koh 12,13-14).
Kiedy myślimy o przestrzeganiu Bożych przykazań,
bardzo łatwo jest popaść w rozpacz z powodu naszej
słabości, kruchości i niezdolności czynienia tego, czego
pragniemy w głębi duszy. Wraz z apostołem Pawłem musimy wyznać: „Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę,
to czynię” (Rz 7,15). Jakie rozwiązanie tego dylematu zaproponował apostoł? Pod koniec rozdziału zadał pytanie: „Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?”. Następnie
odpowiedział z naciskiem i uznaniem: „Bogu niech będą
dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!” (Rz 7,24-25).
Istnieje rozwiązanie problemu ciągłego upadania, okazywania skruchy i ponownego upadania. Apostoł mówi,
że tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, nasz Pan. My

Przyjęcie Jego zwycięstwa
Stajemy się zwycięzcami w chrześcijańskim życiu, kiedy patrzymy na moc Chrystusa, a nie naszą słabość. Kiedy się modlimy, powołujmy się na obietnicę zapisaną
w 1 J 5,14-15: „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego,
iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.
A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy
też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy”.
Przyjmując tę obietnicę przez wiarę, możemy być pewni, że Jezus dokona niezwykłych rzeczy i wzmocni nas
do życia w pobożności, abyśmy mogli przygotować się
na Jego rychłe powtórne przyjście.
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Modlitwa (30-45 minut)

serce, moje wzloty i upadki. Ty wiesz wszystko o tym, co
dzieje się na świecie. Dziękuję, że mimo mojego przygnębienia Twoje myśli o mnie są pełne miłości i łaski,
więc nie muszę się bać sądu, kiedy trwam w Jezusie.

Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg
bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą
rzeczą tajną — czy dobrą, czy złą” (Koh 12,13-14).
„Bój się Boga”. Panie, wiemy, że Ty jesteś Bogiem
Stwórcą, wszechmocnym i wszechwiedzącym. Jesteś
ponad nasze ograniczone ludzkie pojęcie, a jednak jesteś blisko nam, bliższy niż najbliżsi nam ludzie. Podziwiamy Twój majestat i czcimy Cię, pragnąc oddawać Ci
cześć naszym życiem.
„Przestrzegaj jego przykazań”. Boże, nie jesteśmy w stanie sami z siebie przestrzegać Twoich przykazań i żyć
zgodnie z Twoją wolą. Jedynie Jezus może nam pomóc.
Pragniemy czynić Twoją wolę, być wiernymi, ale tak często upadamy. Dziękujemy za moc Jezusa przynoszącą
nam zwycięstwo. Patrzymy na Niego i oddajemy się
pod Jego wierną opiekę. Jezusie, prosimy Cię, żyj w nas
i prowadź nas każdego dnia!
„Nad każdą rzeczą tajną — czy dobrą, czy złą”. Ojcze,
wiem, że nic nie ukryje się przed Tobą. Ty znasz moje

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 195, 209, 455
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Dzień 6

Ufność w dniu sądu a modlitwa
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił
w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed
założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas
dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej” (Ef 1,3-5).

Nadeszła godzina sądu

i nie robić nic, co mogłoby Go zniesławiać. Nie musimy obawiać się sądu, bo Chrystus jest naszym Obrońcą, Adwokatem i Sędzią (J 5,22). W Chrystusie jesteśmy
dziećmi Króla wszechświata, częścią królewskiej rodziny
w Niebie. Prorok Daniel przedstawił Jezusa w niebiańskiej świątyni stojącego przed Ojcem za nas na niebiańskim sądzie. Scenie sądu przyglądają się niezliczone niebiańskie istoty. Imię Boga — Jego charakter — zostanie
wywyższone przed mieszkańcami całego wszechświata
(Dn 7,9-14). Zostanie wykazane, że Bóg jest jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy oraz dał nam najcenniejszy dar Nieba w osobie Jezusa.
Przez niezliczone eony wieczności będziemy wołać:
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa
przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,
ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym” (Ef 1,3-6).
W naszych dzisiejszych modlitwach badajmy nasze
serca i prośmy Boga, by objawił nam wszystko, co nie
jest zgodne z Jego wolą. Prośmy Go, by oczyścił nas
z głębokich i ukrytych grzechów, a potem dziękujmy
Mu za Jego łaskę, przebaczenie i moc do zwycięstwa.
Ponad wszystko, dziękujmy Mu za Jezusa!

Pierwszy anioł w Ap 14 oznajmia: „Nadeszła godzina sądu jego [Boga]” (Ap 14,7). W oślepiającym świetle
wieczności rzeczywistość niebiańskiego sądu Bożego
prowadzi nas do poszukiwania w modlitwie głębszej
więzi z Bogiem. Sąd w niebiańskiej świątyni został zapowiedziany przez Dzień Pojednania w starożytnym
Izraelu. W tym symbolicznym Dniu Pojednania w starotestamentowym systemie świątynnym wszyscy Izraelici gromadzili się wokół świątyni, wyznając grzechy
i prosząc Boga o przebaczenie. W Kpł 23,29 czytamy:
„Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu”. Ukorzenie oznaczała przyjście
do Boga w skrusze i wyznaniu grzechu z prośbą o moc
do pobożnego życia.
Stawką na niebiańskim sądzie ostatecznym są cześć
i dobre imię Boga. Wobec całego wszechświata zostały wzbudzone wątpliwości co do Jego charakteru. Czy
Bóg jest sprawiedliwy? Czy Jego przykazania są dobre
i czy można ich przestrzegać? Czy Bóg jest jednocześnie miłujący i prawy? Na sądzie Bóg objawi, że uczynił
wszystko, co w Jego mocy, by uratować wszystkich ludzi.
Nie mógł uczynić nic więcej. Jego łaska jest wystarczająca dla wszystkich. Ta łaska zbawia nas zarówno od kary za grzech, jak i od mocy grzechu. Ta łaska przebacza
nam naszą przeszłość i daje moc w teraźniejszości.
Pilność przesłania godziny sądu prowadzi nas do głębokiej więzi z Chrystusem. Pragniemy czcić Jego imię
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Modlitwa (30-45 minut)

w radosnej wdzięczności dla Ciebie. Przypominaj nam,
w jak ważnym czasie żyjemy i pomóż nam kierować jak
najwięcej ludzi do Ciebie, aby przyjęli Twoje zbawienie.

Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu
jego” (Ap 14,7).
„Bójcie się Boga”. Boże, oddajemy Ci cześć. Ty jesteś
godny wszelkiej czci i chwały. Ty, Majestat Nieba, Bóg
Stwórca, Wieczny — jesteś godny naszego podziwu
i uznania. Jesteś niepojęty i najwyższy!
„Oddajcie mu chwałę”. Boże, wspaniale jest wiedzieć,
że pragniesz nam objawić siebie, swój charakter pełen
miłości, a przez nas chcesz go objawiać innym. Napełnij
nas Duchem Świętym, byśmy oddawali Ci chwałę tak,
jak na to zasługujesz! Żyj w nas i odnoś w nas zwycięstwo nad grzechem. Daj nam moc do życia zgodnego
z Twoją wolą.
„Nadeszła godzina sądu jego”. Jezusie, dziękujemy
Ci za sąd. Dziękujemy, że sąd jest dobrem dla nas, a Ty
przywrócisz sprawiedliwość w całym wszechświecie.
Dziękujemy, że jesteś naszym Obrońcą i Najwyższym
Kapłanem, a Twoja sprawiedliwość daje nam pewność,
jakiej potrzebujemy, by stać z głowami podniesionymi

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 285, 371, 430
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Dzień 7

Trójanielskie poselstwo, sobota i modlitwa
„Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie
i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu
służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie
bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im
radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu,
gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Iz 56,5-7).

Stworzeni w określonym celu

prowadzącym nas do polegania wyłącznie i całkowicie na Chrystusie w kwestii odkupienia (Iz 56,6-7). Opis
stworzenia kończy się takimi słowami: „Tak zostały
ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił,
i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które
uczynił” (Rdz 2,1-2). Kiedy Jezus dokończył swoje dzieło
na krzyżu, zawołał: „Wykonało się!”. Nie mieliśmy żadnego udziału w stwórczym dziele Boga na początku. On
rozpoczął to dzieło i On je ukończył. Podobnie nie mieliśmy żadnego udziału w dziele odkupienia dokonanym
przez Jezusa na krzyżu. On rozpoczął dzieło zbawienia
i On je ukończył. Sobota przypomina nam, że mamy się
radować w Jego miłości, odpoczywać w Jego opiece
i chlubić się w Chrystusie, który zapłacił tak wielką cenę
za nasze zbawienie. Sobota jest wezwaniem do modlitwy, chwały i głoszenia Jego dobroci.
Sobota przypomina nam, że nie jesteśmy sami w tym
spustoszonym świecie smutku. Piękno przyrody wciąż
świadczy o Bogu Stwórcy, mimo wszelkiego cierpienia
w świecie. Sobota kieruje nas ku stworzeniu, ale wskazuje także w przyszłość, ku Nowemu Niebu i Nowej Ziemi, na której Bóg odrodzi piękno Edenu.
Sobota jest dniem dziękczynienia. Dziękujemy Bogu
za to, że nas stworzył i ma plan dla nas. Dziękujemy, że
nas odkupił i zapłacił za nas nieskończoną cenę. Dziękujemy, że przyjdzie powtórnie po nas i stworzy Nowe

Trójanielskie poselstwo jest wezwaniem do oddawania czci Stwórcy. Nie jesteśmy produktem ewolucji. Nie
jesteśmy genetycznym przypadkiem. To Bóg nas stworzył, a życie jest cennym darem pochodzącym od Jezusa. Apostoł Jan napisał w wizji niebiańskiego nabożeństwa: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę
i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli
twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11). Niesamowita jest świadomość, że istniejemy z woli Boga. Sobota przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni w określonym celu. Kieruje nas ku naszemu rodzinnemu domowi w Edenie i przypomina nam o miłującym Stwórcy,
który pragnie dla nas jedynie dobra. W świecie pełnym
cierpienia i chorób Bóg Stwórca obiecuje: „Nie porzucę
cię ani cię nie opuszczę” (Hbr 13,5). Już tylko te słowa powinny nas skłaniać do oddawania chwały Bogu w modlitwie za dar życia i odkrywania Jego planu dla nas.

Sobota — wezwanie do modlitwy,
chwały i głoszenia
Sobota przypomina nam także o darze zbawienia. Kiedy odpoczywamy w sobotę, odpoczywamy w dokończonym dziele Chrystusa dokonanym dla nas (Hbr 4,910). Odpoczywamy w Jego łasce. Sobota nie jest legalistycznym wymogiem przeznaczonym wyłącznie dla narodu izraelskiego. Jest dniem łaski dla całej ludzkości,
21

„Trzymają się mojego przymierza”. Jezusie, dziękujemy Ci za to, że sobota jest nie tylko znakiem i upamiętnieniem Ciebie jako naszego Stwórcy, ale także znakiem zbawienia. Dziękujemy, że możemy odpoczywać
w pewności Twojej sprawiedliwości, która okrywa nas
i napełnia, gdy trzymamy się obietnic Twojego przymierza. Niechaj nasze świętowanie soboty będzie odzwierciedleniem codziennego doświadczenia Twojej
wierności wobec nas.

Niebo i Nową Ziemię. Przychodźmy do Niego z radosnym sercem w modlitwie!

Modlitwa (30-45 minut)
Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „Przyznam
w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam
im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali
do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie
bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim
domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą
mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany
domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Iz 56,5-7).
„Przyznam (...) im”. Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi.
Z Twojej woli zaistnieliśmy i pragniesz wiecznej wspólnoty z nami. Ty pragniesz zbawić każdego człowieka, wszystkie narody, plemiona i ludy. Chwalimy Cię! Dziękujemy
za cotygodniową sobotę, która przypomina nam o Tobie!
„Wszystkich, którzy przestrzegają sabatu”. Panie, tak
często lekceważyliśmy sobotę i nie świętowaliśmy jej
należycie. Przebacz nam. Pomóż nam strzec godzin soboty i wywyższać Cię szczególnie w tym dniu. Otwórz
nasze oczy i uszy, byśmy poznawali i czynili Twoją wolę
każdego dnia, abyśmy każdej soboty mogli świętować
Twoją wierność okazaną nam w ciągu tygodnia.

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 162, 436, 493
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Dzień 8

Upadek Babilonu a modlitwa
„Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo,
i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki
Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego
i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego” (Ap 18,1-2).

Przesłanie drugiego anioła

wymyślonych przez ludzi. Przesłanie drugiego anioła
w połączeniu z proroctwami Ap 17-18 objawia to, co
dla świata będzie ogromnym zaskoczeniem. Odstępcze
siły religijne zjednoczą się z siłami politycznymi i ekonomicznymi, aby zaprowadzić jedność w świecie w czasie
ogólnoświatowego kryzysu i nieszczęścia.
Przesłanie drugiego anioła jest pilnym wezwaniem
do modlitwy z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, wzywa nas do wierności Chrystusowi i Jego Słowu.
Kompromis w naszym osobistym życiu doprowadzi nas
do zjednoczenia z Babilonem w wojnie przeciwko ludowi Bożemu.
Po drugie, przesłanie to wzywa nas do wiary, która wytrzyma próbę. Prorok Boży wzywa nas gorliwie:
„Nadciąga burza, nieopanowana w swej furii. Czy jesteśmy na nią przygotowani? Nie powinniśmy mówić,
że wkrótce przyjdą na nas niebezpieczeństwa ostatnich dni, bo te już przyszły. Teraz potrzebujemy miecza
Pańskiego, który rozcina duszę aż do szpiku kości, cielesnych pożądliwości, apetytów i namiętności. Umysły
nawykłe do bujania w obłokach muszą się zmienić. (...)
Myśli mają być skierowane ku Bogu” (Ellen G. White,
God at Dawn, s. 113).
Po trzecie, przesłanie to wzywa nas do zapraszania
bliźnich do więzi z Jezusem i zrozumienia prawd objawionych w Apokalipsie Jana na czas ostateczny. Klęcząc w modlitwie módlmy się w tych trzech szczególnych intencjach:

Trójanielskie poselstwo z Ap 14 ma na celu przygotowanie ludzi na powtórne przyjście Jezusa. Przesłania te
ukazują Boży plan i demaskują plany diabła. Przesłanie
drugiego anioła zawiera uroczyste ostrzeżenie: „Upadł,
upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty” (Ap 14,8). Jak starożytny Babilon sprzeciwiał się Bogu i Jego przykazaniom, tak duchowy Babilon szerzy bunt przeciwko Bogu. Przekazuje
ludziom swoje „wino” fałszywych doktryn i zwodzi miliony ludzi. Ellen G. White tak opisała ów eschatologiczny Babilon: „Wielkim grzechem, który obciąża Babilon,
jest to, że <upoił wszystkie narody winem szaleńczej
rozpusty>. Pełen trucizny kielich, który podaje światu,
symbolizuje fałszywe doktryny, które przyjął on w rezultacie bezprawnych związków z wielkimi tego świata.
Przyjaźń ze światem niszczy jego wiarę, a on z kolei wywiera niszczący wpływ na świat poprzez swoje nauki,
które są przeciwne najbardziej oczywistym stwierdzeniom Pisma Świętego” (Ellen G. White, Wielki bój, wyd.
20, Warszawa 2019, s. 239). Cudzołóstwo w Biblii oznacza nielegalny związek. Duchowy Babilon odwrócił się
od prawdziwego Oblubieńca, Jezusa, i zjednoczył się
z władzami państwowymi i siłami politycznymi.
Ta unia Kościoła i państwa, opisana w Ap 17, prowadzi do narzucenia ludziom znamienia bestii. Babilon
symbolizuje system religijny wypaczający prawdę objawioną w Piśmie Świętym, oparty na religijnych naukach
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1. Wyraźniejsze zrozumienie Słowa Bożego, większa miłość do Jezusa i niezłomna postawa.
2. Wiara, która wytrzyma próbę.
3. Odwaga do wydawania świadectwa bliźnim.

szatana. Czasami przestajemy patrzeć na Ciebie i zamiast tego skupiamy się na sobie i egoistycznych oczekiwaniach. Prosimy, przebacz nam. Wyzwól nas z naszej
nieodrodzonej natury i daj nam zwycięstwo, które możemy otrzymać wyłącznie od Ciebie.

Modlitwa (30-45 minut)

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy

Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „Upadł, upadł
wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem
szaleńczej rozpusty” (Ap 14,8).
„Upadł Babilon”. Wieczny Ojcze, w tym świecie nie możemy ufać niczemu poza Twoim Słowem. Tylko ono jest
trwałą i wiarygodną podstawą wiary i życia. Pomóż nam
budować naszą ufność na Twojej łasce przez moc Ducha
Świętego i na fundamencie Twojego Słowa.
„Napoił wszystkie narody”. Boże, dałeś nam przywilej
poznania Ciebie i zrozumienia prawdy Twojego Słowa.
Rozumiemy zobowiązanie, jakie wynika dla nas z tego
przywileju. Dzisiaj modlimy się za miliardy ludzi uwięzionych w fałszywych religiach. Pomóż nam wskazać
im prawdę o Tobie i Twojej miłości do nich, aby zapragnęli Cię poznać.
„Winem szaleńczej rozpusty”. Jezusie, wyznajemy, że
czasami dajemy się zwodzić licznym ułudom i pokusom

Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 146, 162, 209
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Dzień 9

Znamię bestii a modlitwa
„Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja!
Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego;
osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił
na niej krew sług swoich. I rzekli po wtóre: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki
wieków. I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu,
siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja! A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie
Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie, mali i wielcy” (Ap 19,1-5).

Poważne ostrzeżenie

Jego Słowu oraz przestrzegania Jego przykazań. Oddawanie czci bestii prowadzi ludzi do egocentryzmu
i odseparowania się od Boga, a więc także do nieposłuszeństwa Jego przykazaniom. Uczy ludzi skupiać uwagę
na sobie zamiast na Jezusie.

Trzecie i ostatnie z przesłań trójanielskiego poselstwa
to jedno z najpoważniejszych ostrzeżeń w całej Biblii.
Wielu ludzi usiłuje zignorować to ostrzeżenie, ale wskazuje ono duchowe prawdy, które zmieniają ludzi, gdyż
dotyczą naszych najgłębszych potrzeb i prowadzą nas
do Jezusa. Apostoł Jan napisał: „A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon
zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje
czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste
wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie
męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów
i wobec Baranka” (Ap 14,9-10).
Pierwszą cechą tego ostrzeżenia zmieniającego ludzi
jest to, że pochodzi ono z serca miłującego Boga, który
pragnie ponad wszystko zbawić ludzi i dać im miejsce
w swoim królestwie. Jest to Boże przesłanie ostrzeżenia, aby nikt nie pozostał nieświadomy co do nadchodzącego zwiedzenia.
Po drugie, ostrzeżenie to wiąże się z kwestią oddawania czci. Anioł mówi: „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu”. Jest to bezpośrednie przeciwieństwo przesłania
pierwszego anioła wzywającego w Ap 14,7 do oddawania czci Stwórcy. Oddawanie czci Stwórcy prowadzi wiernych wyznawców Chrystusa do odpowiedzenia na Jego
miłość, zaufania Jego zbawczej łasce, posłuszeństwa

Bestia w każdym z nas
Przesłanie trzeciego anioła zapowiada czas, kiedy Kościół i państwo zjednoczą się pod autorytetem papiestwa, by wymusić świętowanie pierwszego dnia tygodnia. Ostatnie przesłanie trzeciego anioła jest wezwaniem do gorliwej, serdecznej modlitwy. Zasada antychrysta — pycha zamiast pokory, wywyższenie siebie
zamiast ponoszenia ofiar dla dobra innych oraz zaufanie
ludzkiej mądrości zamiast natchnionemu przez Boga
Pismu Świętemu — jest głęboko wszczepiona w upadłą
ludzką naturę. Jakie jest lekarstwo na tę zasadę bestii
przejawiającą się w nas? Jest tylko jedno lekarstwo — Jezus i Jego łaska, Jego moc, Jego miłość napełniająca nas
i kierująca nami. Jeśli nasze poświęcenie dla Chrystusa
nie będzie silniejsze niż utożsamienie się ze światem, to
zostaniemy zdominowani przez zasady bestii i pewnego
dnia przyjmiemy znamię bestii. Ostrzeżenie przed znamieniem bestii udzielone w przesłaniu trzeciego anioła
powinno skłaniać nas do modlitwy na kolanach, w pokornym poddaniu się Chrystusowi, z błaganiem o to,
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by Duch Święty oczyścił nas od wewnątrz i dokonał cudu łaski w naszym sercu. Powinno nas także skłaniać
do modlitwy za naszych bliskich, przyjaciół i sąsiadów,
aby także oni otworzyli serca dla Chrystusa i Jego przesłania zbawienia w czasach ostatecznych. To przesłanie
powinno nas skłaniać do oczekiwania dnia, kiedy będziemy się radować z Chrystusem, zgromadzeni wokół
Jego tronu na zawsze (Ap 19,1-5).

nam przez Jezusa, że nie chcesz potępić ludzi, ale ich
zbawić. Dziękujemy Ci za to, że dałeś każdemu człowiekowi wybór i możliwość przyjęcia zbawienia w Chrystusie. Ratuj nas i chroń przed podążaniem za zasadą antychrysta — wywyższeniem siebie i pychą. Zamiast tego prowadź nas za Barankiem, dokądkolwiek On idzie.
„Wobec Baranka”. Jezusie, wielką pociechą jest dla nas
to, że na sądzie ostatecznym okaże się, że Twoja oferta
łaski i zbawienia jest także ofertą sprawiedliwości. Dziękujemy, że wziąłeś na siebie karę za grzechy ludzkości,
aby dać wolność od potępienia wszystkim, którzy poddają się Tobie. Dziękujemy Ci, że ostatecznie wszyscy —
nawet potępieni — przyznają, że jesteś sprawiedliwy
i łaskawy we wszystkim, co czynisz.

Modlitwa (30-45 minut)
Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „A trzeci anioł
szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię
na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu
i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych
aniołów i wobec Baranka” (Ap 14,9-10).
„Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi”.
Boże, Ty troszczysz się o ludzi i pragniesz, by nikt nie zginął, ale by wszyscy byli zbawieni. Wielu ludzi szuka ratunku w fałszywej religii, pokrętnych filozofiach i współczesnych bożkach, które mają im dać siłę i spełnienie
w ich nieszczęśliwym życiu. Dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o ludzkość i ostrzegasz ludzi przed zagrożeniami, dzięki czemu możemy ich prowadzić do Jezusa
jako jedynego prawdziwego Zbawiciela godnego czci.
„Gniew Boży”. Boże, wielkim pocieszeniem jest dla nas
to, że pałasz świętym gniewem wobec grzechu, zła i nikczemności. Dziękujemy, że pragniesz na zawsze unicestwić grzech oraz przywrócić miłość, pokój i zgodę
we wszechświecie. Dziękujemy, że wyraźnie ukazałeś

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 220, 135, 213
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Dzień 10

Lud Boży, reszta i modlitwa
„Tu się okaże wytrwanie świętych,
którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).

Ostateczny cel

grzechu była tak wielka, iż Jezus czuł się tak, jakby Bóg
Ojciec zupełnie Go porzucił, odwrócił się od Niego. Dlatego wołał w największej udręce ducha: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27,46). Czy Bóg rzeczywiście opuścił Jezusa? Z pewnością nie! Oczy Ojca
nieustannie spoczywały na Jego cierpiącym Synu. Jego
serce cierpiał wraz z Synem we wszystkim, co przeszedł.
Ale Jezus, choć nie widział opieki i bliskości Ojca, nadal
ufał. Jego wiara wznosiła się ponad to, co widział i odczuwał. Dlatego w swoich ostatnich słowach powiedział:
„Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (Łk 23,46).
Tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa, jak zapowiadają proroctwa Apokalipsy Jana, lud Boży raz jeszcze
będzie musiał zaufać Bogu, choć będzie się wydawać, że
cały świat jest przeciwko tym, którzy pozostali wierni. Co
pozwoli im przetrwać ten trudny czas? Będzie to właśnie
„wiara Jezusa”. Jak możemy przyjąć tę wiarę? Po pierwsze, zbawienie jest darem, a więc także wiara jest darem, który Bóg umieszcza w naszych sercach i rozwija
przez doświadczenie (Rz 12,3-8). Kiedy doświadczamy
trudności i usilnie trzymamy się obietnic Bożych, nasza
wiara wzrasta. Kiedy napełniamy umysł Słowem Bożym,
nasza wiara się buduje (Rz 10,17). Kiedy wyznajemy niedostatek wiary i gorliwie prosimy, by Bóg rozwijał naszą
wiarę, nasza wiara się umacnia (Łk 17,5).
W naszych modlitwach dzisiaj prośmy Boga, by dał
nam wytrwałość w trudnościach i próbach życia. Módlmy się, by dał nam siłę do posłuszeństwa Jego woli
we wszystkich sprawach życia. Prośby o dar „wiary Jezusa”, która napełni nas i przygotuje na ostatni kryzys

Trójanielskie poselstwo ma jeden nadrzędny cel, jedno przeznaczenie — przygotowanie ludzi na powtórne
przyjście Jezusa. Te przesłania natchnione przez Boga
kulminują się w Ap 14,12, kiedy Jan wskazuje, co będzie
ostatecznym wynikiem zrozumienia i przyjęcia Bożego
przesłania w czasie końca. Apostoł stwierdza, że przesłania te ukształtują ludzi, o których można będzie powiedzieć: „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).
Słowo przetłumaczone jako „wytrwanie” można lepiej przetłumaczyć jako „wytrwałość”. Dzięki łasce Boga Jego lud wytrwa w próbach czasu końca i zwycięży.
Wierni Boży doświadczą gniewu bestii i nie zrezygnują
ze swoich przekonań. Choć dotknie ich zakaz kupowania i sprzedawania, a także prześladowanie, uwięzienie, a nawet śmierć ze względu na Chrystusa, pozostaną oni posłuszni Jego przykazaniom. Będą żyć w łasce
Chrystusa oraz czci i posłuszeństwie wobec Niego pośród grzesznych, buntowniczych i nieposłusznych ludzi
w ostatnich godzinach historii tego świata.

Wiara Jezusa
Ap 14,12 zawiera pewien fascynujący szczegół. Otóż
owi wierzący w czasach końca mają nie tylko wiarę w Jezusa, ale także wiarę Jezusa. Czym jest wiara Jezusa?
Wiara Jezusa jest wiarą tej samej jakości, jaką Jezus miał
na krzyżu. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, ponosząc
na sobie winę, hańbę i potępienie z powodu grzechów
ludzkości, czuł się opuszczony przez Boga. Potworność
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w dziejach świata. Dzięki tej wierze wytrwamy i będziemy żyć z Jezusem w wieczności!

cierpiąc mękę na krzyżu. Jego zaufanie do Ciebie, Ojcze,
było przykładem dla nas. Tę samą wiarę pragnie On rozwijać w nas. Jezusie, prosimy, prowadź nas do dojrzałości w wierze krok po kroku, dzień po dniu. Poddajemy
się Tobie, nasz umiłowany, wierny Zbawicielu!

Modlitwa (30-45 minut)
Modlitwa oparta na Słowie Bożym. „Tu się okaże
wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań
Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).
„Tu się okaże wytrwanie świętych”. Panie, tak długo czekamy na Twoje powtórne przyjście. Wiemy, że
Twój plan spełnia się zgodnie z Twoją wolą, bo Ty wiesz,
co jest najlepsze dla nas. Dziękujemy Ci za to, że gdy
Duch Święty mieszka w nas, daje nam cierpliwość i wytrwałość. Pozwól nam najlepiej wykorzystać dla Twojej
chwały czas, jaki nam pozostał. Kiedy czekają nas próby i ucisk, znajdujemy pocieszenie w świadomości, że
Ty dajesz nam siłę i Twoją Boską cierpliwość.
„Przestrzegają przykazań Bożych”. Boże, Twoją wolą
jest miłość. Mamy miłować Ciebie i bliźnich. Twoja miłość została objawiona w Twoim Słowie i życiu Jezusa.
Cieszymy się, że możesz i chcesz zmienić nasze zbuntowane serce w serce szczere i poddane całkowicie wielkiemu prawu miłości.
„Wiara Jezusa”. Boże, zdumiewa mnie wiara i wierność, jaką Jezus okazywał będąc na Ziemi, a zwłaszcza

Dodatkowe propozycje
dotyczące modlitwy
Dziękczynienie i chwała. Dziękujcie za szczególne
błogosławieństwa i chwalcie Boga za Jego dobroć.
Wyznanie. Poświęćcie kilka minut na ciche wyznanie
win i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie.
Prowadzenie. Proście Boga o mądrość do sprostania
bieżącym wyzwaniom i decyzjom.
Kościół. Módlcie się za Kościół lokalny i ogólnoświatowy (zapoznajcie się z proponowanymi intencjami).
Lokalne intencje. Módlcie się w intencjach przedstawionych przez członków zboru, swoich bliskich i sąsiadów.
Słuchanie i odpowiadanie. Poświęćcie czas słuchaniu głosu Boga i odpowiadajcie Mu chwałą i pieśnią.

Proponowane pieśni: 345, 419, 488
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Sobotnia uroczystość

Z

Pomysły do kazania

aplanujcie ostatnią sobotę 10 Dni Modlitwy jako
świętowanie Bożej dobroci i potężnej mocy. Podzielcie się doświadczeniem ożywienia i wylania Ducha Świętego podczas minionych dziesięciu dni.
Cieszcie się tym, czego Bóg dokonał, dokonuje i dokona dla was.
Potrzeby każdego zboru są szczególne, więc współdziałajcie z lokalnymi liderami, by opracować szczegółowy plan dla waszego zboru. Oto kilka punktów, które
możecie uwzględnić w nabożeństwie ostatniej soboty
10 Dni Modlitwy.

1. Niech pastor, starszy zboru lub inna osoba służąca
jako lider modlitwy wygłosi na podstawie Ap 14,612 krótkie kazanie o tym, jak trójanielskie poselstwo wzywa nas do modlitwy i ożywienia w czasach
ostatecznych.
2. Ewentualnie wybrani uczestnicy programu 10 Dni
Modlitwy mogą kolejno przedstawić 1-2 minutowe
podsumowania poszczególnych dziesięciu tematów.
Przedstawcie tytuł, tekst przewodni i najważniejsze
myśli. (Zaplanujcie to starannie, aby podsumowania
nie trwały dłużej niż 2 minuty. Większość osób wypowiada w ciągu minuty około 100 słów).
3. Jeszcze inną możliwością jest przedstawienie przez
młodzież krótkich czytań biblijnych czy kazań dotyczących ożywienia przez Ducha Świętego. Młodzież
może także pomóc w oprawie muzycznej i przedstawić świadectwa.

Temat
Trójanielskie wezwanie do modlitwy

Tekst przewodni
„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek
nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować
mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom,
i językom, i ludom” (Ap 14,6).

Dodatkowe pomysły programowe
• Świadectwa wysłuchanych modlitw
• Modlitwa w małych grupach
• Ogłoszenie przyszłych wydarzeń związanych
ze wspólną modlitwą.
• Historia dla dzieci związana z modlitwą.
• Specjalny dobór muzyki.

Proponowane pieśni: 482, 329, 330
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Noc modlitwy

R

ozważcie zorganizowanie całonocnego nabożeństwa modlitewnego w ramach 10 Dni Modlitwy.
Na przykład, możecie rozpocząć o godzinie 18.00
i zakończyć o godzinie 6.00. Wybierzcie plan odpowiedni dla danej grupy.

grzechów i publicznego wyznania tylko tych win, które
są znane innym. W Dn 9,1-19 czytamy o tym, jak Daniel
wstawiał się za swoim ludem i wyzwał publicznie grzechy ludu Bożego.
Módlcie się w intencji potrzeb osób uczestniczących w spotkaniu. Wielu ludzi cierpi i potrzebuje modlitwy albo zna kogoś, kto jej pilnie potrzebuje. Utwórzcie krąg, postawcie jedno krzesło w środku i zaproście
osoby mające szczególne intencje, by przedstawiły je
w modlitwie zajmując centralne miejsce. Niech dwie lub
trzy dodatkowe osoby modlą się kolejno w intencji podanej w modlitwie przez tę osobę, powołując się przy
tym na Boże obietnice.
Podzielcie grupę na dwie części. Niech kobiety
i dziewczęta modlą się w jednym pomieszczeniu ze swoją liderką, a mężczyźni i chłopcy w innym pomieszczeniu
ze swoim liderem. Wiele osobistych potrzeb nie może
i nie powinno być znane ogółowi. W niektórych intencjach łatwiej jest modlić się z osobami tej samej płci.
Módlcie się w intencji potrzeb waszej społeczności i zboru, kiedy zgromadzenie znowu połączy się
w całość. Poświęćcie także czas na intencje modlitewne Kościoła ogólnoświatowego (wymienione w kolejnej części w materiale 10 Dni Modlitwy). Nie musicie
wymienić wszystkich intencji. Możecie się podzielić ma
mniejsze grupy, z których każda będzie się modliła za inną część intencji z listy.
Módlcie się w intencji pięciu do siedmiu osób,
za które modliliście się podczas tych dziesięciu dni.
Wybierzcie odpowiedni fragment Biblii i módlcie się
jego słowami.
Zakończcie modlitwy uwielbieniem Boga i dziękczynieniem.

Dlaczego noc modlitwy?
Nie ma nic „świętego” w odmawianiu sobie snu i modleniu się przez całą noc. Jednak noc może być jedynym
czasem, kiedy zapracowani ludzie nie są zajęci i nie spieszą się. Sugerujemy, że waszym celem nie powinno być
uczestniczenie w spotkaniu przez całą noc, ale modlenie
się tak długo, aż przedstawicie w modlitwie wszystkie
intencje, jakie Bóg wam wskazuje.
Proponujemy, by nocne spotkanie modlitewne było prowadzone kolejno przez kilka osób. Co jakiś czas
należy zrobić przerwę. Jako lider powinieneś wyczuć,
kiedy przerwa jest potrzebna i kiedy przejść do kolejnej części modlitwy. Można także przeplatać modlitwę
czytaniem Biblii. Można modlić się we wszystkich proponowanych intencjach albo tylko w wybranych z nich,
w zależności od tego, co będzie lepsze dla danej grupy.
Możesz dowolnie zmieniać kolejność proponowanego
formatu spotkania.

Proponowany format nocy modlitwy
Rozpocznijcie sesją uwielbienia Boga. Chwalcie
Boga w modlitwach i pieśniach.
Poświęćcie nieco czasu na wyznanie, upewniając się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Bóg was wysłuchał. Dajcie uczestnikom czas na prywatne wyznanie, a potem złóżcie wspólne wyznanie win. Zachęćcie uczestników do osobistego wyznania prywatnych
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INTENCJE MODLITEWNE KOŚCIOŁA OGÓLNOŚWIATOWEGO
• Panie, oby wielkie ożywienie pierwotnej pobożności
poruszyło Twój Kościół w dniach ostatecznych. Obyśmy trwali w prawdzie, choćby świat miał się zawalić.

cji. Panie, zachowaj więzi między Twoimi wyznawcami w nabożeństwie i służbie.
• Prosimy o duchowe ożywienie wśród adwentystycznej młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół
i uczelni na całym świecie. Oby ci młodzi adwentyści
stali się aktywnymi przedstawicielami Chrystusa.

• Modlimy się w intencji wolności sumienia na całym
świecie. Panie, prosimy, otwieraj drzwi do głoszenia
Twojego Słowa.
• Panie, spraw byśmy wiernie i w pełni głosili trójanielskie poselstwo z Ap 14. Oby wszystkie nasze nauki były nakierowane na miłość i sprawiedliwość Chrystusa.

• Modlimy się za 69 procent populacji świata, która nigdy dotąd nie dowiedziała się prawdy o Jezusie.
• Modlimy się za 62 miliony mieszkańców 28 miast byłego Związku Radzieckiego, do których nie dotarło
jeszcze przesłanie adwentystyczne.

• Panie, spraw, by Twój Kościół na całym świecie przyjął wezwanie do głoszenia trójanielskiego poselstwa
ludziom we wszystkich narodach i językach. Wskaż
nam, jak opierać całe nasze przesłanie na miłości
i sprawiedliwości Chrystusa.

• Prosimy, powołaj odważnych misjonarzy gotowych
działać pośród 746 grup ludzkich w 20 krajach Bliskiego Wschodu.

• Panie, spraw, by adwentyści dnia siódmego na całym
świecie przyjęli Twoje wezwanie i służyli Ci, głosząc
dobrą nowinę o zbawieniu.

• Modlimy się o potężną rzeszę adwentystów, którzy
będą służyć Bogu miłując bliźnich i dzieląc się ewangelią z ludźmi z innych kultur i religii.

• Prosimy o mądrość do studiowania i zrozumienia Biblii oraz podążania za prawdą w niej zawartą. Panie,
naucz nas właściwie wykładać słowo prawdy i wiernie głosić je bliźnim.

• Panie, prosimy powołaj współczesnych waldezjańskich studentów, którzy będą gotowi służyć Tobie
w trudnych miejscach.
• Modlimy się za adwentystów cierpiących prześladowanie czy uwięzienie za wiarę.

• Panie, odnów nasze uznanie dla niebiańskich pouczeń zawartych w natchnionych pismach Ellen G.
White.

• Prosimy za 202 milionami ludzi w 41 miastach Wydziału Południowoazjatyckopacyficznego, do których nie
dotarło jeszcze przesłanie adwentystyczne, aby mogli oni poznać Jezusa.

• Panie, prosimy, by późny deszcz Ducha Świętego dał
nam moc do wydawania świadectwa i uzdolnił nas
do dokończenia dzieła Bożego przed powtórnym
przyjściem Jezusa.
• Panie, prosimy Cię o Twoje uzdrowienie i miłosierdzie
dla społeczności dotkniętych COVID-19.

• Modlimy się w intencji działów szkoły sobotniej
i ewangelizacji w zborach, by służyły z miłością
społeczeństwu, oferując lekcje biblijne i osobistą
ewangelizację.

• Modlimy się za personel medyczny, naukowców,
przywódców i administratorów służby zdrowia, by
podejmowali mądre decyzje.

• Modlimy się za Adwentystyczną Organizacją Pomocy
i Rozwoju (AOPR) wychodzącą naprzeciw praktycznym potrzebom ludzi na całym świecie.

• Modlimy się za adwentystów na całym świecie, aby
oferowali praktyczną pomoc i wsparcie cierpiącym.
Panie, daj nam odwagę, kreatywność i niesamolubność, kiedy nasi bliźni potrzebują naszej pomocy.

• Prosimy za 16 milionów ludzi w 6 miastach Wydziału
Południowopacyficznego.
• Prosimy, by Duch Święty pomagał nam odkrywać, jak
możemy dotrzeć do 406 milionów ludzi w 105 miastach Wydziału Północnoazjatyckopacyficznego.

• Modlimy się za tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zamknięcia gospodarki.

• Prosimy, błogosław służbę adwentystycznego kapelanatu więziennego mobilizującego pastorów i wyznawców do działania dla uwięzionych.

• Panie, prosimy, wskaż członkom naszego Kościoła,
jak mogą pomagać osobom zmagającym się z problemami psychicznymi i skutkami izolacji społecznej.

• Panie, wspominamy naszych nauczycieli Szkoły Sobotniej. Pozwól im zrozumieć, jak ważna jest ich praca dla naszych dzieci.

• Modlimy się za pastorów i członków zborów, by znajdowali sposoby zachowania łączności w czasie izola-
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• Panie, prosimy o Twoje prowadzenie dla licznych
Ośrodków Wpływu, programów zdrowotnych i rodzinnych oraz drużyn harcerstwa adwentystycznego na świecie.

Niech miłość Jezusa będzie sednem wszystkiego,
w co wierzymy.
• Prosimy, byś przygotował młodych ludzi do zakładania zborów wśród 789 grup ludzkich w 9 krajach Wydziału Północnoamerykańskiego.

• Boże, prosimy byś pomógł nam miłować nowych wyznawców i opiekować się nimi.

• Prosimy Cię, byś przygotował wolontariuszy do służby wśród 70 grup ludzkich na Polu Izraelskim.

• Panie, pokaż nam, jak wysłać więcej publikacji zawierających prawdę (drukowanych i elektronicznych)
do społeczeństwa. Modlimy się, by ludzie czytali je
i by Duch Święty przekonywał ich do biblijnej prawdy.

• Prosimy, byś powołał misjonarzy medycznych zakładających zbory wśród 830 grup ludzkich w 11 krajach
Wydziału Wschodniośrodkowoafrykańskiego.

• Panie, prosimy o Twoją ochronę dla misjonarzy pracujących w niebezpiecznych miejscach.

• Prosimy, byś powołał bojowników modlitwy wstawiających się za 2568 grupami ludzkimi w 4 krajach Wydziału Południowoazjatyckiego.

• Prosimy, powołaj kolporterów-ewangelistów, studentów-wolontariuszy, pisarzy, specjalistów medialnych
i darczyńców w celu głoszenia słów nadziei i życia.

• Prosimy, pozwól naszym rodzinom objawiać Twoją miłość w naszych domach i społeczeństwie. Prosimy Cię, byś wnosił zgodę w nasze rodziny, leczył
nadwątlone więzi, chronił słabszych przed przemocą i objawiał Twoją uświęcającą moc w pozornie beznadziejnych sytuacjach.

• Modlimy się za adwentystyczne szkoły i uczelnie oraz
uczniów i nauczycieli na całym świecie. Niech szkoły
te zawsze uczą biblijnej prawdy i prowadzą młodych
ludzi do misji i służby.
• Panie, daj nam mądrość, byśmy docierali do ludzi
zeświecczonych, niezainteresowanych religią. Niech
Twój Duch Święty przełamie mury otaczające serca
tych, którzy żyją tylko dla doczesności.

• Prosimy Cię, byś powołał pielęgniarki i lekarzy do zakładania nowych zborów wśród 1978 grup ludzkich w 22
krajach Wydziału Zachodniośrodkowoafrykańskiego.
• Modlimy się za 49 milionów ludzi w 19 miastach Wydziału Transeuropejskiego, w których nie zostało jeszcze ogłoszone przesłanie adwentystyczne.

• Błogosław nas, kiedy staramy się docierać do ludzi
zniewolonych przez kult duchów, bałwochwalstwo
i animistyczne wierzenia. Pomóż nam zrozumieć ich
światopogląd i prowadzić ich do Zbawiciela.

• Modlimy się za nasze dzieci. Prosimy, daj im siłę do odważnego opowiadania się za tobą wbrew przeciwnościom i naciskom otoczenia. Pomóż im dokonywać
mądrych wyborów i trwać w prawdzie.

• Panie, prosimy, natchnij adwentystów dnia siódmego
na całym świecie, by modlili się jak nigdy dotąd. Naucz nas polegać na Twoich obietnicach i oczekiwać,
że poruszysz góry w odpowiedzi na nasze modlitwy.

• Naucz nas iść za niesamolubnym przykładem Jezusa w zaspokajaniu codziennych potrzeb ludzi wokół nas. Przygotuj nas do służby w roli misjonarzy
medycznych, wolontariuszy społecznych i przyjaciół
potrzebujących.

• Modlimy się za 541 grup ludzkich w 18 krajach Wydziału Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego. Prosimy, prowadź tych ludzi do biblijnej prawdy.
• Wskaż nam, jak możemy wychodzić naprzeciw praktycznym i duchowym potrzebom uchodźców. Oby
nasz Kościół był znany z miłości do wszystkich ludzi,
bez względu na to, skąd pochodzą.

• Modlimy się za przywódców młodzieży na całym
świecie, którzy wiernie przekazują dziedzictwo następnemu pokoleniu: naszą tożsamość w Chrystusie, naszą adwentystyczną misję oraz przywództwo
w zborach.

• Prosimy Cię, byś powołał miejskich misjonarzy zakładających zbory wśród 806 grup ludzkich w 20 krajach
Wydziału Intereuropejskiego.

• Modlimy się za młodymi ludźmi, którzy narażają się
w służbie dla Pana w ramach inicjatyw Jeden Rok
w Misji i Misja Kaleb.

• Prosimy, wzbudź armię pracowników zakładających
zbory wśród 948 grup ludzkich w 38 krajach Wydziału Środkowoamerykańskiego.

• Oby członkowie naszego Kościoła na całym świecie
karmili się Słowem Bożym każdego dnia. Obyśmy
przychodzili codziennie do Ciebie w osobistej modlitwie. Przypominaj nam, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić.

• Prosimy, naucz nas, jak głosić fundamentalne biblijne zasady wiary wyraźnie, twórczo i z autorytetem.
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Obietnice, na które można
powołać się w modlitwie
Obietnica Ducha Świętego

„I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie
uwielbisz!” (Ps 50,15).

„Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej! Pan
stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom
chleb, zieleń na polu” (Za 10,1).

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi
uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją
od Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,19).

„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).

„I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie
z wiarą, otrzymacie” (Mt 21,22).
„I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to
uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co
prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (J 14,13-14).

„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni
wam wszystko, co wam powiedziałem. (...) A On, gdy
przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 14,26; 16,8).

„A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście
prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie
prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby
radość wasza była zupełna” (J 16,23-24).

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy
we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę
do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim,
to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co
prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (J 14,12-14).

„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy,
że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (1 J 5,14-15).

„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu
Duchowi to się stanie — mówi Pan Zastępów” (Za 4,6).

Obietnice mocy Bożej
Obietnice wysłuchania modlitw
przez Boga

„Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?” (Rdz
18,14).

„Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was
trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie
się wam” (J 15,7).

„Jahwe będzie walczył za was, wy sami bądźcie spokojni” (Wj 14,14 BKR).
„U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem
u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10,27).

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski,
abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,16).

„Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona” (1 Tes 5,24).

„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie,
a spełni się wam” (Mk 11,24).

„Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł
nie jest dla ciebie niewykonalny” (Hi 42,2).
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„Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał
z nim darować nam wszystkiego?” (Rz 8,31-32).

„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj
na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich
swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Prz 3,5-6).

„Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa
ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada,
a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?” (Lb 23,19).

„Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz
pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie
w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan
będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają
swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło,
którego wody nie wysychają” (Iz 58,10-11).

„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym
jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie
ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu
daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy
ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz
ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę
na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Iz 40,28-31).

„I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham” (Iz 65,24).

Obietnice przemiany serca
„I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan.
I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się
do mnie całym swoim sercem” (Jr 24,7).

Obietnice Bożego prowadzenia
„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój
się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).

„I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego
potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego
serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył” (Pwt 30,6).

„A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej
ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co
ci przyrzekłem” (Rdz 28,15).

„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne,
a dam wam serce mięsiste” (Ez 36,26).

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł
w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem” (Wj 23,20).

„Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je
też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6).
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się
nowe” (2 Kor 5,17).

„I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz
go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą
swoją duszą” (Pwt 4,29).

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).

„Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy
wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!” (Jr 33,3).
„Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra
i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi
się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż
usta Pana to powiedziały” (Iz 40,4-5).

„A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego
dokona” (1 Tes 5,23-24).

„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę
ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie” (Ps 32,8).
„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!”
(Pwt 31,8).

Obietnice przebaczenia
„I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios,
i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2 Krn 7,14).

„Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę” (Ps 25,12).
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„Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Ps 86,5).

„Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie
i wykonanie” (Flp 2,13).
„Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16).

„A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie,
jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia”
(Mk 11,25).

„Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami” (Rz 16,20).

„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił
w Chrystusie” (Ef 4,32).

„Nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała” (Rz 12,2 BG).

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas
od wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9).

„Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”
(1 J 2,15).

„Chodźcie więc, a będziemy się prawować — mówi
Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak
śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną
się białe jak wełna” (Iz 1,18).

Obietnice uzdrowienia
„Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli
zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz
wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz” (Wj 15,26).

„Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać
twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę”
(Iz 43,25).
„Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy
nie wspomnę” (Jr 31,34).
„W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” (Ef 1,7).

„Póki będą trwać dni twoje, słynąć będzie moc twoja” (Pwt 33,25).
„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy
twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; on wieńczy cię łaską i litością. On nasyca
dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja” (Ps 103,2-5).

Obietnice zwycięstwa nad grzechem
„Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat,
a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza”
(1 J 5,4).
„Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który
nas umiłował” (Rz 8,37).

„Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj
złego! To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży
twoje kości” (Prz 3,7-8).

„Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,57).

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym
zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy
na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest
za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został
dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Iz 53,3-5).

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę
cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Iz 41,10).
„Przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego”
(Ef 6,16).
„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).

„Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw
mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!”
(Jr 17,14).
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„Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię
z twoich ciosów — mówi Pan” (Jr 30,17).

„Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie
i wykonanie” (Flp 2,13).

„Oto Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je;
uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem” (Jr 33,6).

„Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby
zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (2 Kor 12,9).

„Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich
skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem,
jak cielęta wychodzące z obory” (Ml 3,20).

Obietnice dla świadków Boga
„Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już
dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie,
nie ma innej opoki, nie znam żadnej” (Iz 44,8).

„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych
zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą
w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się
grzechów, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).

„Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość,
a chwała Pańska rozbłysła nad tobą” (Iz 60,1).
„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania”
(2 Kor 5,18).

Obietnice siły do pełnienia woli Bożej
„Oczekujże Pana, wzmacniaj się, a on utwierdzi serce
twoje; przeto oczekuj Pana” (Ps 27,14 BG).

„Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze
młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę” (Jr 1,7).

„Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny
nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny
chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość
wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co
widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor 4,16-18).

„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).
„Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście
rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności
do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9).

„Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia” (Ga 6,9).

„Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym
się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej” (1 P 3,15).

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia,
w Chrystusie” (Flp 4,13).
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ezus wzywa nas nie tylko do modlitwy, ale także służenia duchowym i fizycznym potrzebom bliźnich. „Albowiem łaknąłem, a daliście mi
jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,
byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem
w więzieniu, a przychodziliście do mnie”
(Mt 25,35-36).
W książce Śladami Wielkiego Lekarza
czytamy: „Musimy prowadzić podwójne życie — życie rozwagi i działania oraz
życie cichej modlitwy i poważnej pracy” (Ellen G. White, Śladami Wielkiego
Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 383).
Przyjęliśmy tak wielką miłość naszego
Zbawiciela, więc naszym przywilejem
jest ukazywać ją przyjaciołom, sąsiadom i nieznajomym potrzebującym
pomocy.
Zachęcamy ciebie i twój zbór, byście
pytali Boga w modlitwie, jak możecie
docierać do innych po 10 Dniach Modlitwy. Wybierzcie jedno lub więcej zadań, wybierzcie dzień i stańcie się dłońmi i stopami Jezusa. Przygotowując się
do działania nie zapominajcie o modlitwie. „Osobista praca dla bliźnich powinna być poprzedzona solidną osobistą modlitwą, bowiem potrzeba wielkiej mądrości, by zrozumieć sztukę ratowania dusz. Zanim nawiążecie łączność
z ludźmi, nawiążcie łączność z Chrystusem. U tronu niebiańskiej łaski uzyskacie przygotowanie do usługiwania ludziom” (Ellen G. White, Prayer, s. 313).
Poniżej znajduje się lista sposobów,
w jakie możesz pomagać innym. Wybierz z niej to, co pasuje do potrzeb ludzi, którym służysz. Oczywiście możesz
uwzględnić także sposoby nie wymienione w tej liście.
• Ugotuj posiłek dla chorej osoby.
• Zaproś sąsiada lub współpracownika
na spotkanie społeczne.

• Podaruj żywność bezdomnej osobie.
• Podaruj innym odzież takiej jakości,
jaką sam chciałbyś otrzymać.
• „Adoptuj” starszą osobę. Odwiedzaj
ją regularnie i pomagaj w zakupach,
obowiązkach domowych, gotowaniu i pracy w ogrodzie.
• Upiecz dobry chleb i podaruj bochenek sąsiadom.
• Pomóż przygotować projekt społeczny wraz z sąsiadami.
• Zaoferuj opiekę nad chorą lub niepełnosprawną osobą, dając czas
na odpoczynek opiekunowi.
• Zaangażuj się w projekt społeczny
wraz z sąsiadami.
• Zapoznaj się lepiej z nowymi sąsiadami zapraszając ich na posiłek. Niech poczują się mile widziani
w sąsiedztwie.
• Zrób solidne zakupy i przekaż je potrzebującej rodzinie.
• Podaruj potrzebującym swoje stare
okulary.
• Zaoferuj udzielanie lekcji biblijnych.
• Odwiedź ludzi w domu opieki.
• Podaruj pieniądze na utrzymanie
ubogiemu studentowi.
• Zbierz odzież dla potrzebujących. Możesz założyć bank odzieży w zborze i służyć w ten sposób
potrzebującym.
• Podaruj swój stary laptop lub inny
sprzęt elektroniczny.
• Podaruj używany samochód.
• Zorganizuj targi zdrowego stylu życia.
• Wyślij kartę z pozdrowieniami dla
osób odbywających wyrok więzienia.
• Zorganizuj serię wykładów
ewangelizacyjnych.
• Zatelefonuj do sąsiadów i zapytaj
o samopoczucie.
• Podaruj komuś dobrą książkę.
• Rozdaj broszury o tematyce biblijnej.
• Zaproś kogoś do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela i Pana.

• Zorganizuj kurs zdrowego gotowania.
• Zrealizuj projekt „Literatura 28”.
W ciągu tygodnia podaruj komuś
jedną książkę. W następnym tygodniu podaruj dwie książki. W trzecim
tygodniu — trzy książki. Kontynuuj
aż rozdasz 28 książek.
• Podaruj żywność komuś, kto niedawno stracił bliską osobę.
• Odwiedź osoby przebywające w szpitalu, wesprzyj je i zaoferuj pomoc.
• Czytaj Biblię starszym osobom.
• Odwiedź dzieci w domu dziecka i zaoferuj pomoc opiekunom.
• Załóż kółko krawiectwa, dziergania na drutach lub szydełkowania w celu przygotowania odzieży
dla potrzebujących.
• Czytaj Biblię niedowidzącym lub
niewidomym.
• Zorganizuj całonocne spotkanie
młodzieży u siebie w domu.
• Zgłoś się jako wolontariusz
do pomocy w schronisku
dla bezdomnych.
• Podaruj książki dla dzieci w domu
dziecka lub osób przebywających
w schronisku dla bezdomnych.
• Zaproś dzieci i młodzież ze zboru w odwiedziny u starszych ludzi.
Przygotujcie program artystyczny
dla nich.
• Zaplanuj dzień zabaw i gier dla dzieci specjalnej troski i ich rodzin.
• Zorganizuj dzień sprzątania otoczenia w lokalnej społeczności.
• Załóż klub zdrowego życia w zborze. Zaproś na spotkania przyjaciół
i sąsiadów.
• Zaproś znajomych na prezentację
wykładów ewangelizacyjnych. Oglądając i słuchając wraz z nimi, módl
się, by Duch Święty przemawiał
do ich serc.
• Stwórz własny projekt
ewangelizacyjny.

Więcej materiałów na temat ewangelizacji znajdziesz na stronie internetowej www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Oparta na historycznych faktach bogato ilustrowana
książka Ujawnione tajemnice pomoże Ci przemierzyć czas
i zbadać wypełnienie się biblijnych proroctw w kontekście
wydarzeń czasów końca. Znajdziesz w niej wyjaśnienie wielu
twoich wątpliwości. A co ważniejsze, Twoja wiara zostanie
wzmocniona nadzieją na lepszą przyszłość.
\Stron ok. 280. Oprawa miękka.
Wydawca: Wydawnictwo „Znaki Czasu”.
ALEJANDRO MEDINA-VILLARREAL
pochodzi z Meksyku i jest wykładowcą
akademickim, pastorem oraz wydawcą
i autorem książek.

HISTORIA ŚWIATA UKAZANA W POSĄGU

udziału rąk oderwał się od góry kamień,
uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny,
i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było
to wszystko jak plewa na klepisku w lecie;
i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich
śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg,
stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię”
(Dn 2,31-35).

2

Księga
Daniela

Starożytne kultury bliskowschodnie posługiwały się wizerunkami ludzi mającymi
obrazować przeznaczenie świata. Dotyczyło
to zwłaszcza egipskich astrologów5. Z drugiej strony, w swoim eposie zatytułowanym
Prace i dni grecki poeta Hezjod (który żył
na przełomie ósmego i siódmego wieku
p.n.e.) używał złota, srebra, brązu i żelaza
w celu przedstawienia er historii ludzkości6.
W tym przypadku Biblia używa ówczesnych
wyobrażeń, by przekazać przesłanie z nie5

6

André -Jean Festugière, La révélation d’Hermes
trismégiste, Paryż 1950, t. 1, s. 92-93.
Hesiod, Works and days, https://bit.ly/2kc7rZb (pobrano 11.9.2019).
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ba. Ponadto liczba cztery była istotna, gdyż
starożytni używali jej jako symbolu wymiaru ziemskiego (Dn 7,2; 11,4; Ez 37,9; Ap 7,1;
2,8)7. Tak więc każda z części posągu odpowiada historycznemu okresowi w dziejach
ludzkości. Ale mamy tutaj jeszcze inny element — kamień, który w przeciwieństwie
do metali nie jest powiązany z ludzkością,
ale zniszczy posąg i stanie się wielką górą8.

7

Wizja
czterech bestii

6. Jakie królestwa oznaczają
poszczególne metale posągu?
„Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę,
i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił
władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową
ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie
królestwo z miedzi, które opanuje całą zie7
8

Edward Emily Gibbon (1737-1794) jest uważany za jednego
z najbardziej wpływowych historyków wszystkich czasów. Jego
monumentalne dzieło Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego zostało
pierwotnie wydane w sześciu tomach. Po upływie dwustu lat
nadal pozostaje ważnym źródłem wykorzystywanym w badaniach nad starożytnym Rzymem, jak również inspiracją dla wielu historyków. Według Gibbona imperium rzymskie nie upadło z powodu najazdów barbarzyńskich plemion, ale dlatego,
że utraciło tradycyjne wartości obywatelskie. Jego upadek pozostawił głęboki ślad w cywilizacji Zachodu.
W symbolicznej wizji Dn 7 ukazuje genezę i zdumiewający rozwój imperium rzymskiego. Przepowiada też jego schyłek z wielowiekowym wyprzedzeniem. Rzym jest opisany jako
potęga, która po upadku imperium użyje swojej siły organizacyjnej, by stać się siłą wywierającą wpływ na społeczeństwa zachodnie aż po kres świata.

Doukhan, s. 29.
Tamże.

Sir Izaak Newton (1642-1727), wybitny brytyjski fizyk, filozof,
alchemik i matematyk, autor dzieła Philosophia Naturalis Principia
Mathematica, w skrócie znanego jako Principia, w którym opisał
prawo powszechnej grawitacji, był także znakomitym teologiem
i wniósł spory wkład w studiowanie Biblii. Szczególnie interesowały go Księga Daniela i Apokalipsa Jana, którym poświęcił lata
studiów. Jego dzieło zatytułowane Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apoclaypse of St. John zostało wydane w 1733
roku, sześć lat po jego śmierci.
Newton był człowiekiem wierzącym i miał nadzieję, że zainspiruje ono innych do wiary w Boga. Wyznał to w przedmowie
do książki: „Kiedy pisałem traktat o naszym systemie słonecznym, myślałem o tym, jak zasady te mogą działać, skłaniając ludzi do myślenia o Bóstwie i nic nie czyni mnie szczęśliwszym niż
to, że skutecznie służą takiemu celowi”.
Księga Daniela jest dziełem zasługującym na najwyższą uwagę,
uważne badanie i studiowanie. Także w naszych czasach wzywa
ludzi do zanurzenia się w jej tekst w celu odkrywania Bożych dokonań w historii świata.
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• Szatan jest niebezpiecznym wrogiem, przebiegle działającym przy pomocy atrakcyjnych form fałszywych religii. „I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła
światłości” (2 Kor 11,14).
• Zasadnicza walka między dobrem a złem ma charakter duchowy i toczy się na poziomie ludzkiego umysłu. „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Ef 6,12).

Przesłania
do siedmiu
zborów

• Żadne ludzkie nauczanie nie jest ważniejsze niż Słowo Boże. „Trzeba bardziej słuchać
Boga niż ludzi” (Dz 5,29).
• Jezus Chrystus nie zarządził ani nie poparł żadnej zmiany w prawie Bożym. „Ktokolwiek
by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym
będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany
wielkim w Królestwie Niebios” (Mt 5,19).

Jezus uczy, że nasze życie jest owocem decyzji, które podejmujemy. Dlatego radzi nam: „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem
szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych,
którzy ją znajdują” (Mt 7,13-14). Choć Bóg odgrywa najważniejszą rolę w historii tego świata, szanuje decyzje ludzi i wynikające
z nich konsekwencje. Wolność, którą nam oferuje, pociąga za sobą
możliwość popełniania błędów. Oznacza to, że jako chrześcijanie nie jesteśmy automatycznie zabezpieczeni przed błądzeniem.
Historia Kościoła chrześcijańskiego ukazuje chwalebne dokonania, ale i znaczące błędy, za które lud Boży musiał zapłacić wysoką cenę. Jednak Pan nigdy nie opuścił swojego wiernego ludu.
W podobny sposób postępował niegdyś z Izraelitami, którym posyłał ostrzeżenia i wezwania do skruchy. W przełomowych momentach powoływał przywódców, którzy zmieniali bieg historii
Kościoła i wypełniali misję, do której został on powołany.
Dzisiaj Boża obietnica dla Kościoła nadal zachowuje ważność:
„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Spis tematów
Ogólna wizja przyszłości ...............................................................................................72
1. Ile zwierząt wychodzących z morza widział Daniel? ....................................72
2. Co oznaczały poszczególne bestie? ...................................................................73
3. Jak opisana została pierwsza bestia?..................................................................73
4. Jak została przedstawiona druga bestia? ......................................................... 74
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• Każdy kto przyjmuje Jezusa jako swego Zbawiciela, będzie miał miejsce pośród odkupionych. „I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dz 16,30-31).
• Jedynym sposobem przyjęcia zbawienia jest przyjęcie go przez wiarę w Chrystusa. „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni
z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek” (Ga 2,16).

Spis treści

Atak
na Biblię

• Sobota przypomina nam, że nie możemy zrobić nic dla naszego zbawienia, ale musimy
polegać na zbawieniu danym nam przez Boga. „Pamiętaj o szabacie! Niech to będzie dla ciebie dzień święty. Przez sześć dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace. Siódmy jednak dzień jest szabatem dla uczczenia Jahwe, Boga twojego. Żadnych prac nie będziecie
w tym dniu wykonywali ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec mieszkający w obrębie twoich murów1. Jahwe bowiem
przez sześć dni stwarzał niebo, ziemię, morze i wszystko, co one zawierają, a dnia siódmego
odpoczywał. Dlatego zesłał Jahwe szczególne błogosławieństwo na dzień szabatu i uświęcił
go” (Wj 20,8-11 BKR). „Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie
i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc” (Iz 30,15).
• Sobota jest dla ludzkości źródłem błogosławieństw. „Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27 BKR).
1
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Doukhan, Loving Sabbath as a Christian, w: „The Sabbath in Jewish and Christian Traditions”, s. 150-157.

Pedro Berruguete (1450-1503), hiszpański malarz tworzący
na przełomie gotyku i renesansu, na jednym ze swoich obrazów,
zatytułowanym Próba ognia (Muzeum Prado w Madrycie), przedstawił swego rodzaju próbę prawdy praktykowaną w średniowieczu. Polegała ona na tym, że podejrzanego poddawano działaniu
płomieni, które miały nie zaszkodzić niewinnemu, a strawić winowajcę. Na obrazie Berruguete’a oskarżonymi były książki. Obraz przedstawia Domingo de Guzmana wkładającego do ognia
jedno z jego dzieł. To samo czynią uczeni albigensi. Cudem księga założyciela zakonu dominikanów wznosi się ponad płomienie,
które trawią teksty „heretyków”.
Próbie ognia poddano setki ksiąg przy różnych okazjach. Ludzie byli przekonani, że jeśli jakaś księga jest natchniona przez
Boga, wzniesie się ponad płomienie, jak książka Guzmana na obrazie. Prawda jest taka, że nawet płomienie średniowiecza nie były
w stanie zahamować głoszenia Słowa Bożego.
Obecnie Biblia nadal jest krytykowana, atakowana i dyskredytowana. Dzisiaj stosuje się inne rodzaje prób, aby podważyć jej
moc, ale potęga Słowa nie słabnie. Trwa raczej niezmiennie i wywiera pozytywny wpływ na życie tych, którzy jej doświadczają.
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• Biblia jest jak lampa pomagająca rozpoznać niebezpieczeństwa i oświetlająca drogę
życia. „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105).
• Czas nie zmienia nauki i wpływu Słowa Bożego. „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo
Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40,8).

11

Objawienie Jezusa Chrystusa

110

25

Tysiąc lat pokoju

252

12

Przesłania do siedmiu zborów

120

26

Nowa Ziemia

262

13

Siedem pieczęci

132

27

Ostateczne przesłanie

270

14

Pieczęć Boża

144

6

BESTIA Z MORZA

183

Pogłębione studium

Zapamiętaj

• Pismo Święte jest najważniejszym duchowym pokarmem wierzącego. „Nie samym
chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).
• Jaki jest cel studiowania Biblii? „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne
do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby
człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 3,16-17).

1. Czynnik lęku. Lęk nie pozwala nam jasno myśleć. Tak więc łatwiej jest kierować wylęknionymi
narodami niż wolnymi społeczeństwami. W czasie kryzysu władze mają tendencję do jednoczenia się i zapominania o różnicach, aby chronić dobro ludzkości. Oznacza to, że kryzys międzynarodowy — czy to atak terrorystyczny, katastrofa naturalna, czy kryzys finansowy — wywiera
jednoczący wpływ na społeczność międzynarodową.
2. Potrzeba reorganizacji świata. Nielegalna imigracja stała się jednym z największych wyzwań krajów wysoko rozwiniętych. Co roku miliony nielegalnych imigrantów usiłują uciec przed
trudnymi warunkami życia w ich ojczystych krajach i znaleźć lepsze możliwości zarobkowania.
Powoduje to jednak trudną sytuację w wielu krajach, do których napływają imigranci. Problemy ekonomiczne, społeczne i polityczne dotykają wiele państw. Nielegalna imigracja jest zagadnieniem, które zmusza wiele regionów świata do reorganizacji w celu zachowania bezpieczeństwa międzynarodowego.
3. Łatwość panowania nad masami. W przeszłości uzgodnienie opinii różnych grup społecznych było bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Jednak dzięki środkom masowego przekazu, w tym internetowi, obecnie dość łatwo jest sprawić, aby cały świat myślał w ten sam sposób. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym oglądamy te same filmy, słuchamy tej samej
muzyki i oglądamy niemal takie same programy telewizyjne. Obecnie bardzo łatwo jest szerzyć
kłamstwa jako prawdę i jednocześnie cieszyć się uznaniem świata.
4. Utrata wolności religijnej. Liczne ataki terrorystyczne były motywowane religijnie. Dlatego
scenariusz, w którym nastąpi drastyczne ograniczenie wolności obywateli, w tym wolności religijnej, ze względu na bezpieczeństwo kraju, nie wydaje się już nieprawdopodobny.

23

Upadek
wielkiego
Babilonu

7

Zamówienia na publikacje prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8/3,
00-366 Warszawa, tel. 22-331-98-00, e-mail: kontakt@znakiczasu.pl,
księgarnia internetowa: sklep.znakiczasu.pl

cZy świat ZmierZa ku gLobaListycZnej jedności?
Czy w naszych czasach rozważanie globalnej jedności ma sens? Wydaje się, że wobec wielkiej
politycznej, religijnej, ekonomicznej i społecznej niezgody osiągnięcie jej jest niemożliwe. Jednak
różne czynniki międzynarodowe sprzyjają globalnej jedności wspomnianej w Apokalipsie Jana.

Szymon Mag był w Samarii znaną postacią. Nauczył się żyć
z oszukiwania. Jego ezoteryczne przedstawienia i iluzjonistyczne
sztuczki przyciągały wielu ludzi i przynosiły mu spore dochody.
Jego wpływ był tak wielki, iż nazywano go „wielką mocą Bożą”
(Dz 8,9-10). Pewnego dnia ewangelista Filip przybył do Samarii,
by głosić tam Ewangelię. Prawdziwa moc z nieba wyraźnie dała
o sobie znać. Nawet Szymon był pod wrażeniem. To nie były zwodnicze sztuczki! W oczach maga pojawił się błysk chciwości. Ludzie
uznawali działanie mocy Bożej. Nawet Szymon przyjął Ewangelię
i został ochrzczony.
Od tej pory wszędzie towarzyszył Filipowi. Zdumiewał się
za każdym razem, kiedy widział autentyczny cud dokonywany
przez sługę Bożego. Wreszcie zrozumiał tajemnicę tej mocy, kiedy
ujrzał, jak Piotr i Jan nakładają ręce na wierzących, a ci otrzymują
Ducha Świętego. Tak więc Szymon wygrzebał ze szkatuły pokaźną
sakiewkę i poprosił, by sprzedano mu Ducha Świętego. Ale Piotr
odpowiedział na to: „Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje”.
W czasie końca zwiedzenie stanie się niezwykle atrakcyjne, tak
iż nawet wierzący dadzą się nabrać, a zatem powinniśmy dobrze
znać Słowo Boże i się go trzymać.

26

Nowa Ziemia

John Bailie opisał historię bardzo starego i schorowanego człowieka, który zapytał lekarza, jakie będzie niebo. W tej chwili lekarz usłyszał psa, który przyszedł wraz ze starcem i poszczekiwał,
skrobiąc pazurami w drzwi. Zwracając się do pacjenta, powiedział
mu, że hałas dochodzący od drzwi jest spowodowany przez psa,
który nie wiedząc, co się dzieje w środku, chce dostać się do swojego pana. Potem dodał:
— Czy nie tak samo jest z panem? Nie wie pan, co się dzieje
za drzwiami śmierci, ale wie pan, że pański Zbawiciel już tam jest1.
Na przestrzeni wieków ludzie porównywali królestwo niebios
do tego, co znali w swoim historycznym kontekście. Kiedy mieszkali wśród pól i ogrodów, porównywali niebo do rajskiego ogrodu.
Kiedy powstały duże miasta, niebo zaczęto porównywać do idealnego miasta. Obecnie, kiedy rozrywka stała się zasadniczym elementem naszego życia, wielu przedstawia niebo jako park tematyczny, gdzie ludzie będą korzystać z wiecznych wakacji.
O królestwie niebios nie dowiemy się dużo więcej ponad to, co
już wiemy. Biblia jasno mówi, że będzie tam Jezus (J 14,1-3). Jego
obecność stanowi dla wierzących najważniejszą atrakcję.
1

G.C. Jones, 1000 Illustrations for Preaching and Teaching, Nashville 1986, s. 150.
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