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Witaj w programie 10 Dni Modlitwy 2020! Jeste-
śmy wdzięczni Bogu, że możemy rozpocząć 
ten rok od modlitwy. Bóg dokonał wielu cu-

dów w minionych latach, kiedy zwracaliśmy się do nie-
go w modlitwie i poście. Duch Święty dokonywał oży-
wień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapa-
łu, a także uzdrawiał więzi. Modlitwa prawdziwie pro-
wadzi do duchowego ożywienia!

Mamy nadzieję, że Twoje życie i tych, za których się 
modlisz, zmieni się, kiedy przyłączysz się do współwy-
znawców modląc się o wylanie Ducha Świętego, które-
go Ojciec obiecał dać tym, którzy Go o to proszą. Oto 
trzy świadectwa uczestników ubiegłorocznych 10 Dni 
Modlitwy:
• „W trzecim dniu 10 Dni Modlitwy modliłem się przed 

całym zgromadzeniem, kiedy poczułem, że powinie-
nem poprosić o Bożą interwencję. Modliłem się tak: 
«Ktoś zamierza popełnić samobójstwo. Drogi Panie, 
proszę, nie pozwól tej osobie tego zrobić. Proszę, okaż 
Twoją moc!». Następnego dnia byłem wstrząśnięty, 
kiedy dowiedziałem się, że to moja ciotka zamierza-
ła odebrać sobie życie. W odpowiedzi na nasze mod-
litwy Bóg interweniował i uratował ją. Kiedy piszę to 
świadectwo, moja ciotka ma się dobrze, a Bóg działa 
w jej życiu. Chwalimy Pana za Jego cudowną odpo-
wiedź na naszą modlitwę” (N.K., Zambia).

• „W 2018 roku podczas 10 Dni Modlitwy moja przyja-
ciółka Alicia modliła się za pięć wybranych osób, by 
przyszły do Chrystusa. Bóg wysłuchał jej modlitw, 
ale jedna osoba z jej listy, jej siostra, nie zareagowa-
ła. Jednak w tym roku podczas 10 Dni Modlitwy sio-
stra Alicii przyszła na spotkania modlitewne i oddała 
swoje serce Jezusowi. Obecnie przyjmuje lekcje bi-
blijne i przygotowuje się do chrztu. Także dwie in-
ne osoby uczestniczące w spotkaniach 10 Dni Mo-
dlitwy postanowiły przyjąć chrzest. Chwalimy Boga 
za Jego działanie i za służbę wykonywaną w ramach 
10 Dni Modlitwy. Wszyscy prawdziwie doświadcza-
my głębszej więzi z Jezusem, kiedy przybywamy, 
by razem się modlić” (J.J. z Karoliny Północnej, Sta-
ny Zjednoczone).

• „Kiedy trwało 10 Dni Modlitwy, modliłem się do nie-
biańskiego Ojca, by dał mi okazję głosić przesłanie 
adwentystyczne. (...) Po modlitwach 10 Dni Modli-
twy przekazywałem przesłanie adwentystyczne du-
żej grupie osób nie mających chrześcijańskiego po-
chodzenia, a oni przyjęli moje przesłanie. Otrzyma-
łem odpowiedź na moją modlitwę. Jest to moje wiel-
kie świadectwo po tych 10 Dniach Modlitwy. Chwała 
Panu!” (wierzący z Azji).

Instrukcje dla lidera grupy modlitewnej

10dni
MODLITWY

2020
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ZASADNICZE ELEMENTY PROGRAMU 10 DNI MODLITWY

Codzienna karta tematyczna
Na każdy z 10 dni przygotowana została karta tema-

tyczna. Zawiera ona sugerowany plan spotkania oraz 
propozycje tematu modlitw i wspólnych pieśni. Zaleca 
się, by każdy z uczestników przestudiował kartę tema-
tyczną przed spotkaniem modlitewnym i miał ją ze so-
bą, aby mógł śledzić plan spotkania. Karty te można 
wydrukować i skopiować albo udostępnić uczestnikom 
w formie elektronicznej.

Zbory na całym świecie będą się jednoczyć w modli-
twie wokół tematu dnia. Przyłącz się do modlitwy opar-
tej na fragmentach Pisma Świętego, cytatach i intencjach 
modlitewnych zawartych w karcie tematycznej. Jednak 
pamiętaj, że nie chodzi o wykonanie planu. Możecie po-
dzielić 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 mo-
żecie też modlić się w bardziej ogólny sposób, zwłasz-
cza jeśli w grupie są goście spoza Kościoła. Módlcie się, 
byście jak najlepiej przyjęli gości i aby poczuli się oni 
częścią grupy.

Sugerowany czas  
na poszczególne elementy spotkania 
w części poświęconej na modlitwę

To, ile czasu poświęcicie na każdą z części modlitwy, 
będzie się różnić za każdym razem. Poniższe ramy cza-
sowe to jedynie sugestia na podstawie tego, co zazwy-
czaj najlepiej się sprawdza:
• Powitanie/wprowadzenie: 2-5 minut.
• Czytanie „Świadectwa” (zob. karty tematyczne): 3-5 

minut.
• Modlitwa na podstawie „Tekstów biblijnych do mod-

litwy” (zob. karty tematyczne): 3-5 minut.
• Chwalenie Boga w modlitwie: 10 minut.
• Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa nad grzechem: 3-5 

minut.
• Prośby i wstawiennictwo: 20-30 minut.
• Dziękczynienie: 10 minut.

Módl się za siedmioma osobami
Zachęć uczestników spotkań, by prosili Boga, aby 

wskazał im siedem osób, za które będą się szczególnie 
modlić podczas tych 10 dni. Mogą to być domownicy, 
przyjaciele, współpracownicy, członkowie zboru itd. Za-
chęć uczestników, aby modlili się, by Duch Święty pro-
wadził tych ludzi do trwania w Chrystusie. Członkowie 
grupy powinni także prosić Boga, by wskazał im, o jakie 
szczególne potrzeby tych siedmiu osób mogą się modlić 
i jak mogą się zwrócić do nich z pomocą podczas tych 
10 dni. Możesz dostarczyć kartki, na których uczestni-
cy spotkania będą mogli zapisać imiona siedmiu osób, 
za które będą się modlić.

Sobotnie nabożeństwo  
podczas 10 Dni Modlitwy 2019

Zaplanujcie specjalny modlitewny akcent i dzielenie 
się świadectwami wysłuchanych modlitw podczas na-
bożeństw w obie soboty podczas programu 10 Dni Mo-
dlitwy. Bądźcie kreatywni — jest wiele sposobów po-
dzielenia się ze zborem tym, co dzieje się podczas co-
dziennych spotkań modlitewnych.

Szczególne podsumowanie  
w ostatnią sobotę

Zwłaszcza ostatnia sobota powinna być zaplanowa-
na jako czas radości ze wszystkiego, czego Bóg doko-
nał podczas 10 Dni Modlitwy. Przeznaczcie odpowied-
nio 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 2019
Módlcie się, by Bóg wskazał wam, jak wasz zbór/gru-

pa ma kontynuować to, co On rozpoczął podczas 10 Dni 
Modlitwy. Być może kontynuacją będą cotygodniowe 
spotkania modlitewne, a może Bóg pragnie, byście roz-
poczęli nową służbę w waszym zborze albo działalność 
ewangelizacyjną w okolicy. Bądźcie otwarci na Boże pro-
wadzenie. Będziecie zdumieni tym, dokąd Bóg może 
was zaprowadzić.

Świadectwa
Podzielcie się tym, jak Bóg działał podczas 10 Dni 

Modlitwy! Wasze świadectwa będą zachętą dla innych. 
Świadectwa możecie nadsyłać pod adresem: stories@
ministerialassociation.org lub za pośrednictwem strony 
internetowej www.tendaysofprayer.org.

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 powin-
ni wspomnieć jej w modlitwie. „Nadto powiadam wam, 
że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o ja-
kąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest 
w niebie” (Mt 18,19). Jakże budujące jest to, kiedy wspie-
ramy się nawzajem w modlitwie!

Powoływanie się na Boże obietnice.Przygotowali-
śmy zbiór obietnic, na które można się powołać w mod-
litwie. Zachęć uczestników spotkań, by modląc się po-
woływali się na Boże obietnice. Łatwo jest skupiać uwa-
gę na naszych problemach. Ale kiedy powołujemy się 
na Boże obietnice, nasza wiara wzrasta i przypominamy 
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sobie, że nie ma nic niemożliwego dla Boga. Obietni-
ce pomagają nam odwrócić wzrok od naszych słabo-
ści i trudności, a skierować go na Jezusa. W każdej sła-
bości 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 te-
lewizji, słuchania świeckiej muzyki, oglądania filmów, 
surfowania po internecie czy jakiegoś rodzaju pokar-
mów, 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 odży-
wiania 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 kon-
tekście 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.

„Nie tylko mamy prosić w imieniu Chrystusa, ale rów-
nież z natchnienia Ducha Świętego. Jest przecież po-
wiedziane: «Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy 
naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, 
ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych 
westchnieniach» (Rz 8,26). Takie modlitwy Bóg chętnie 
wysłuchuje. Gdy modlimy się w imieniu Jezusa, poważ-
nie i gorąco, gorliwość nasza stanowi gwarancję, że Bóg 
«potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co 
prosimy albo o czym myślimy» (Ef 3,20)” (Ellen G. Whi-
te, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. 4, s. 91).

Fizyczna wspólnota. Zanim zaczniecie się modlić, 
zaproś uczestników spotkania, by usiedli blisko siebie. 
Kiedy ludzie przybliżają się do siebie, najlepiej tworząc 
krąg, sprzyja to duchowi jedności, który jest bardzo waż-
nym elementem wspólnej modlitwy. Kiedy uczestnicy 
siedzą daleko od siebie, trudno jest im nawet słyszeć 
nawzajem swoje modlitwy.

Prowadzenie dziennika modlitewnego. Prowa-
dzenie dziennika podczas 10 Dni Modlitwy może być 
dobrym sposobem na zapamiętywanie codziennych 
tematów modlitwy, podejmowanie konkretnych zobo-
wiązań wobec Boga oraz rozpoznawanie Jego błogosła-
wieństw. Zapisywanie naszych modlitw i rejestrowanie 
odpowiedzi Boga na nie jest pewnym sposobem budo-
wania wiary.

Dziennik modlitewny podczas 10 Dni Modlitwy moż-
na prowadzić na kilka sposobów. Możecie poświęcić 
czas podczas spotkań modlitewnych, aby uczestnicy 
mogli zanotować swoje prośby kierowane do Boga. Mo-
żecie prowadzić grupowy dziennik modlitw i odpowie-
dzi — czy to w notatniku, czy na dużym arkuszu, czy 
w internecie. Wystarczy duża kartka papieru podzielo-
na na dwie kolumny. W lewej kolumnie zapisujcie proś-
by, a w prawej odpowiedzi. Dobrze jest wracać do tych 

wpisów i przypominać sobie, jak Bóg odpowiadał na wa-
sze modlitwy!

Szacunek dla Boga. Zachęcaj uczestników słowem 
i przykładem do okazywania szacunku dla Boga. Przy-
chodzimy to sali tronowej Króla wszechświata. Nie trak-
tujmy tego czasu modlitwy z lekceważeniem w naszej 
postawie czy manierach. Jednak nie jest konieczne, by-
śmy 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 po-
winny być krótkie i  rzeczowe. To daje innym okazję, 
by się modlić. Starajcie się ograniczyć swoje modli-
twy do kilku zdań. Każdy może się modlić wielokrot-
nie. Krótkie modlitwy, najlepiej jednozdaniowe, czy-
nią czas modlitwy interesującym i pozwalają Duchowi 
Świętemu wywierać wpływ na uczestników spotkania 
w czasie modlitwy. Nie musicie zaczynać i kończyć każ-
dego zdania modlitwy wyrażeniami takimi jak: „Drogi 
Boże” i „Amen”. Niech wasze modlitwy będą jedną dłu-
gą 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 Ducho-
wi 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 spo-
tkania. Nie musicie odśpiewać wszystkich proponowa-
nych pieśni — są to tylko propozycje do wykorzystania. 
Śpiew jest dobrym sposobem przejścia z jednej części 
modlitwy do kolejnej.

Podawanie intencji modlitewnych w czasie mod-
litwy. Nie pytaj o intencje modlitewne przed rozpo-
częciem modlitwy. Zamiast tego poproś uczestników, 
by modląc się wymieniali intencje i zachęcali innych 
do przyłączenia się do modlitwy w danej intencji. Dla-
czego? Bo to oszczędza mnóstwo czasu! Rozmawianie 
o intencjach często pochłania większość czasu przezna-
czonego na modlitwę. Szatan cieszy się, kiedy zamiast 
się modlić w jakiejś sprawie, zaczynamy o niej dyskuto-
wać. Słysząc o problemie, ludzie mają skłonność do wy-
rażania współczucia i sugerowania rozwiązań. A prze-
cież 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 Je-
go Słowo. Jeśli poznawanie Boga będzie najważniejsze 
dla ciebie, twoje duchowe doświadczenie będzie har-
monijne i błogosławione. „Moc, która wstrząsnęła świa-
tem w dniach wielkiej reformacji, wypływała z ukrytych 
miejsc modlitwy. Tam, w świętej ciszy, słudzy Boży opie-
rali się na skale Jego obietnic” (Ellen G. White, Wielki bój, 
Warszawa 2017, wyd. XVIII, s. 129).
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Witaj w programie 10 Dni Modlitwy 2020! Jeste-
śmy wdzięczni Bogu, że możemy rozpocząć 
ten rok modlitwą. W  minionych latach Bóg 

dokonał wielu cudów, kiedy przychodziliśmy do Nie-
go w modlitwie i poście. Duch Święty dokonywał oży-
wień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapa-
łu, a także uzdrawiał więzi. Modlitwa prawdziwie pro-
wadzi do duchowego ożywienia!

Wierzymy, że życie twoje i tych, za których się mo-
dlisz, zmieni się na lepsze, kiedy wraz z innymi członka-
mi zboru będziesz się modlił o wylanie Ducha Święte-
go, którego Ojciec obiecał dać tym, którzy Go proszą. 
Przeczytaj kilka świadectw osób, które uczestniczyły 
w programie 10 Dni Modlitwy 2019.
• „W trzecim dniu 10 Dni Modlitwy modliłem się przed 

całym zgromadzeniem, kiedy poczułem, że powinie-
nem poprosić o Bożą interwencję. Modliłem się tak: 
«Ktoś zamierza popełnić samobójstwo. Drogi Panie, 
proszę, nie pozwól tej osobie tego zrobić. Proszę, okaż 
Twoją moc!». Następnego dnia byłem wstrząśnięty, 
kiedy dowiedziałem się, że to moja ciotka zamierza-
ła odebrać sobie życie. W odpowiedzi na nasze mod-
litwy Bóg interweniował i uratował ją. Kiedy piszę to 
świadectwo, moja ciotka ma się dobrze, a Bóg działa 
w jej życiu. Chwalimy Pana za Jego cudowną odpo-
wiedź na naszą modlitwę” (N.K., Zambia).

• „W 2018 roku podczas 10 Dni Modlitwy moja przyja-
ciółka Alicia modliła się za pięć wybranych osób, by 
przyszły do Chrystusa. Bóg wysłuchał jej modlitw, 
ale jedna osoba z jej listy, jej siostra, nie zareagowa-
ła. Jednak w tym roku podczas 10 Dni Modlitwy sio-
stra Alicii przyszła na spotkania modlitewne i oddała 
swoje serce Jezusowi. Obecnie przyjmuje lekcje bi-
blijne i przygotowuje się do chrztu. Także dwie in-
ne osoby uczestniczące w spotkaniach 10 Dni Mo-
dlitwy postanowiły przyjąć chrzest. Chwalimy Boga 
za Jego działanie i za służbę wykonywaną w ramach 
10 Dni Modlitwy. Wszyscy prawdziwie doświadcza-
my głębszej więzi z Jezusem, kiedy przybywamy, 
by razem się modlić” (J.J. z Karoliny Północnej, Sta-
ny Zjednoczone).

• „Kiedy trwało 10 Dni Modlitwy, modliłem się do nie-
biańskiego Ojca, by dał mi okazję głosić przesłanie 
adwentystyczne. (...) Po modlitwach 10 Dni Modli-
twy przekazywałem przesłanie adwentystyczne du-
żej grupie osób nie mających chrześcijańskiego po-
chodzenia, a oni przyjęli moje przesłanie. Otrzyma-
łem odpowiedź na moją modlitwę. Jest to moje wiel-
kie świadectwo po tych 10 Dniach Modlitwy. Chwała 
Panu!” (wierzący z Azji).

Temat 10 Dni Modlitwy 2020:  
Prośmy o Ducha Świętego

Podczas 10 Dni Modlitwy 2020 zapraszamy cię do do-
świadczenia obiecanego błogosławieństwa Ducha Świę-
tego. Zanim Jezus odszedł do nieba, obiecał: „Weźmie-
cie 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).

„Skoro to jest środek, przez który mamy otrzymać 
moc, dlaczego nie łakniemy i nie pragniemy daru Du-
cha? Dlaczego o nim nie mówimy, nie modlimy się o nie-
go, nie głosimy kazań o nim? Pan chętniej daje Ducha 
Świętego tym, którzy Mu służą, niż rodzice dobre dary 
swoim dzieciom. Każdy pracownik powinien zanosić 
prośby do Boga o codzienny chrzest Ducha” (Ellen G. 
White, Krzyż i miecz, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 31).

Przyłącz się do nas w prośbach kierowanych do Bo-
ga o Ducha Świętego i pozwól Mu zrodzić Jego owoc 
w tobie!

Sugerowane wskazówki  
dotyczące modlitwy
• Niech twoje modlitwy będą krótkie — jedno dwa zda-

nia w danej intencji. Daj innym możliwość modlić się, 
tak by wszyscy mogli czynnie uczestniczyć w modli-
twie. Możesz się modlić po wielokroć, podobnie jak 
zabierasz wielokrotnie głos w rozmowie.

• Milczenie jest dobre, gdyż daje wszystkim czas na słu-
chanie Ducha Świętego.

• Wspólne śpiewanie pieśni pod kierunkiem Ducha 
Świętego jest także wielkim błogosławieństwem. Nie 

Wprowadzenie

10dni
MODLITWY

2020
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potrzebujecie do tego akompaniamentu — możecie 
śpiewać pieśni, których melodię dobrze znacie.

• Zamiast poświęcać cenny czas przeznaczony na mod-
litwę na  przedstawianie intencji modlitewnych, 
po prostu przedstaw te intencje w modlitwie. Inni 
będą mogli modlić się w tych intencjach i powoły-
wać się na Boże obietnice w potrzebach przedsta-
wionych w modlitwie przez ciebie.

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 jed-
nocześnie obietnicami. On nigdy nie żąda od nas nicze-
go, czego nie moglibyśmy zrobić w Jego mocy.

Gdy się modlimy, łatwo przychodzi nam skupiać uwa-
gę 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 powo-
ływał 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.

„Każda obietnica w Słowie Bożym jest przeznaczona 
dla nas. W naszych modlitwach przedstawiajmy słowa 
Jahwe obłożone Jego przysięgą i przez wiarę przyjmuj-
my na własność Jego obietnice” (Ellen G. White, W at-
mosferze niebios, Warszawa 2001, wyd. I, s. 71).

Jak możesz się powoływać na  Jego obietnice? 
Na przykład, kiedy modlisz się o pokój, możesz się po-
wołać na J 14,27 i powiedzieć: „Panie, Ty powiedziałeś 
nam w swoim Słowie: »Pokój zostawiam wam, mój po-
kój 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.

Post
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 bar-
dziej gorliwy, przebudzony, nie ufający własnej mądro-
ści, 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. Chrześcija-
nin 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. Prosta 
dieta wykluczająca cukier, przetworzone i rafinowane 
produkty oraz słodkie napoje gazowane sprzyja nam 
na wielu poziomach. Po pierwsze, proste odżywianie 

oznacza mniej czasu potrzebnego na przygotowanie 
pokarmu i więcej czasu, który możemy spędzić z Pa-
nem. Po drugie, im prostsza nasza dieta, tym lżej strawna 
i tym bardziej sprzyjająca czystości umysłu. Jeśli prag-
niemy 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 spo-
żywania pokarmu. Zachęcam cię także do postu od te-
lewizji, filmów, gier komputerowych, a nawet korzysta-
nia z portali społecznościowych czy materiałów audio-
-wizualnych w serwisach internetowych. Nawet rzeczy, 
które nie są złe same w sobie, jak portale społeczno-
ściowe czy serwisy służące do dzielenia się materiała-
mi audio-wizualnymi, mogą pochłaniać dużo naszego 
czasu. 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 dzia-
łać w nas i przez nas. „W pewnych sytuacjach post i mod-
litwa są rzeczą właściwą i godną polecenia. W rękach 
Boga służą one oczyszczeniu serca i otwarciu umysłu. 
Otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ 
korzymy nasze dusze przed Bogiem” (Ellen G. White, 
Medyczna praca misyjna, Warszawa 2009, wyd. 1, s. 267).

Ukorzmy się przed Bogiem i szukajmy Go całym ser-
cem, umysłem i ze wszystkich sił. Przybliżmy się do Nie-
go w modlitwie i poście, a On przybliży się do nas.

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.

„Nie tylko mamy prosić w imieniu Chrystusa, ale rów-
nież z natchnienia Ducha Świętego. Jest przecież po-
wiedziane: »Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy 
naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, 
ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych 
westchnieniach« (Rz 8,26). Takie modlitwy Bóg chętnie 
wysłuchuje. Gdy modlimy się w imieniu Jezusa, poważ-
nie i gorąco, gorliwość nasza stanowi gwarancję, że Bóg 
»potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co 
prosimy albo o czym myślimy« (Ef 3,20)” (Ellen G. White, 
Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 91).

Wiara
Duch Proroctwa mówi nam, że „modlitwa i  wiara 

uczynią to, czego żadna siła na ziemi uczynić nie mo-
że” (Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. 6, 
s. 381). Bóg zachęca nas do modlitwy i wierzenia, iż On 
słyszy nasze modlitwy i odpowiada na nie.

„Chrystus mówi: «Proście, a będzie wam dane». W tych 
słowach Chrystus daje nam wskazówkę, jak powinniśmy 
się modlić. Mamy przychodzić do naszego niebiańskie-
go Ojca z dziecięcą prostotą, prosząc Go o dar Ducha 
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Świętego. Jezus mówi: «Wszystko, o cokolwiek byście się 
modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się 
wam» (Mk 11,24). Macie przychodzić do Ojca skrusze-
ni, wyznając wasze grzechy, odrzucając wszelki grzech 
i skażenie, a waszym przywilejem jest dowieść praw-
dziwości obietnic Pańskich. (...) Mamy wierzyć Słowu 
Bożemu, gdyż miarodajną próbą charakteru jest fakt, 
iż budujcie się w najświętszej wierze. Bóg wypróbowu-
je was przez Jego Słowo. Nie macie czekać na cudowne 
emocje, zanim uwierzycie, że Bóg was wysłuchał. Emo-
cje nie są waszym kryterium, gdyż emocje są zmienne 
jak obłoki. (...) Żyjąc na ziemi możemy liczyć na pomoc 
Nieba (...) bo wypróbowałam Boga tysiąc razy. Będę iść 
przez wiarę i nie znieważę mojego Zbawiciela niewiarą” 
(Ellen G. White, „Review and Herald”, 11 X 1892).

Powiedziano nam także, iż „możemy prosić o prze-
baczenie grzechów, o Ducha Świętego, o charakter po-
dobny do Chrystusowego, o mądrość i siłę do wyko-
nania 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 Bo-
gu z góry przez wiarę za to, co On uczyni i jak odpowie 
na twoje modlitwy.

Módl się za siedmioma osobami
Zachęcam cię do szczególnej modlitwy podczas tych 

dziesięciu dni za siedmioma osobami, aby doświadczyły 
one „życia w obfitości”. Mogą to być krewni, przyjaciele, 
współpracownicy, sąsiedzi czy po prostu znajomi. Za-
stanów się i proś Boga, by wskazał ci, za kogo masz się 
modlić. Proś Boga, by dał ci prawdziwe pragnienie zba-
wienia dla tych ludzi. Zanotuj imiona na kawałku papie-
ru i umieść go w widocznym miejscu, np. w twojej Biblii. 
Jest moc w zapisywaniu imion — będziesz zdumiony, 
jak Bóg będzie działał w odpowiedzi na twoje modlitwy!

Wyzwanie ewangelizacyjne  
10 Dni Modlitwy

Każdy może uczynić coś, by przyspieszyć powtórne 
przyjście Jezusa przez całkowite zaangażowanie wy-
znawców.

„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 przycho-
dziliście do mnie” (Mt 25,35-36).

W książce Śladami Wielkiego Lekarza czytamy: „Musi-
my prowadzić podwójne życie — życie rozwagi i działa-
nia oraz życie cichej modlitwy i poważnej pracy” (Ellen 
G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, 
wyd. VI, s. 383). Naszym przywilejem jest ukazywać in-
nym miłość Jezusa. Przyjęliśmy tak wielką miłość nasze-
go Zbawiciela, więc nie zatrzymujmy jej tylko dla siebie. 
Dzielmy się Jego miłością z bliźnimi.

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 mod-
litwie. „Osobista praca dla bliźnich powinna być po-
przedzona solidną osobistą modlitwą, bowiem potrze-
ba wielkiej mądrości, by zrozumieć sztukę ratowania 
dusz. Zanim nawiążecie łączność z ludźmi, nawiążcie 
łączność z Chrystusem. U tronu niebiańskiej łaski uzy-
skacie przygotowanie do usługiwania ludziom” (Ellen 
G. White, Prayer, s. 313).

W materiale zatytułowanym Wyzwanie ewangeliza-
cyjne 10 Dni Modlitwy znajdziesz sugestie dotyczące 
sposobów docierania do społeczeństwa z przesłaniem 
Jezusa.
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Świadectwo
„Skoro to jest środek, przez który mamy otrzymać 

moc, dlaczego nie łakniemy i nie pragniemy daru Du-
cha? Dlaczego o nim nie mówimy, nie modlimy się o nie-
go, nie głosimy kazań o nim? Pan chętniej daje Ducha 
Świętego tym, którzy Mu służą, niż rodzice dobre dary 
swoim dzieciom. Każdy pracownik powinien zanosić 
prośby do Boga o codzienny chrzest Ducha” (Ellen G. 
White, Krzyż i miecz, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 31).

Tuż przed ukończeniem college’u, gdzie studiowałem 
teologię, przeczytałem książkę V. Raymonda Edmana 
zatytułowaną They Found the Secret (Oni odkryli tajem-
nicę). Książka ta opowiada o dwadzieściorgu chrześcija-
nach, którzy doświadczyli duchowego kryzysu w swoim 
życiu, co doprowadziło ich do przeżycia autentyczne-
go nawrócenia. Temu przeżyciu towarzyszyło wylanie 
Ducha Świętego. Ludzie ci zmienili się, a potem popro-
wadzili miliony innych do Chrystusa, bo zostali napeł-
nieni Duchem Świętym. Kiedy rozmyślałem nad moim 
życiem męża, młodego ojca i przyszłego pastora, napi-
sałem na marginesie: „Ja także potrzebuję Ducha Świę-
tego”. Od tej pory moim najważniejszym priorytetem 
było podtrzymanie doświadczenia nawrócenia i pro-
szenie o biblijny chrzest Duchem Świętym przez stu-
diowanie Biblii, posłuszeństwo, dzielenie się ewangelią 
i modlitwę. W ciągu pierwszego roku mojej służby pa-
storskiej zostałem wezwany, by odwiedzić naszego zbo-
rowego skarbnika, u którego zdiagnozowano chorobę 
nowotworową. Modliliśmy się i namaściłem go oliwą, 
jak radzi Biblia. Po kilku dniach zatelefonował do mnie 
i z radością oznajmił, że został uzdrowiony z raka! Wte-
dy otrzymałem potwierdzenie, że Bóg wysłuchuje na-
szych modlitw i przyjął moje starania, by żyć dla Niego. 
A czy ty potrzebujesz Ducha Świętego w twoim życiu?

Teksty biblijne do modlitwy
Apostoł Paweł zapytał kiedyś dwunastu mężczyzn 

spotkanych w Efezie: „Czy otrzymaliście Ducha Święte-
go, gdy uwierzyliście?” (Dz 19,2). Jak ty odpowiedziałbyś 

na takie pytanie? Owi Efezjanie odrzekli: „Nawet nie sły-
szeliśmy, że jest Duch Święty”.
• Rz 8,16. Kiedy Duch Święty przebywa wśród nas, bę-

dziemy wyznawali nasze grzechy i otrzymamy dar 
zbawienia przez Jezusa. Będziemy mieli pewność zba-
wienia, bo jesteśmy dziećmi Bożymi.

• Ez 36,25-27. Obecność Ducha Świętego da nam no-
wy umysł i nowe serce. Doświadczymy zwycięstwa 
nad naszymi grzechami oraz prawdziwego rozwoju 
charakteru.

• J 7,38-39; Ga 5,22-23. Kiedy jesteśmy napełnieni Du-
chem Świętym, owoc Ducha — charakter Boga — 
będzie płynął z nas jak rzeki wody żywota.

• Dz 4,13.31. Trwała obecność Ducha Świętego będzie 
motywować i uzdalniać nas do głoszenia ewangelii 
jak największej liczbie ludzi.

• J 16,13. Kiedy Duch Święty mieszka w nas, będziemy 
łaknąć Słowa Bożego i miłować je, a On będzie nas 
prowadził do prawdy. Prawda nie jest tylko technicz-
nym zrozumieniem faktów, ale charakterem Chrystu-
sa, który jest uosobieniem Prawdy.

• Rz 8,26-27. Kiedy modlimy się w mocy Ducha Świę-
tego, nasze modlitwy są skuteczne, a Bóg w cudow-
ny sposób odpowiada na nie.
Jezus powiedział, że przed Jego powtórnym przyj-

ściem będą istnieć dwie klasy chrześcijan (Mt 25). „Wte-
dy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu pa-
nien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie 
oblubieńca” (Mt 25,1). Pięć panien było niemądrych i nie 
zabrało zapasu oliwy (symbolizującej obecność Ducha 
Świętego; zob. Za 4,1-6). Te panny oznaczają ludzi, któ-
rzy wydają się podążać za Jezusem, ale w rzeczywisto-
ści nie są Jego uczniami. Ludzie ci są religijni, ale nie są 
uduchowieni. Niestety, Jezus mówi do nich: „Nie znam 
was!”. Pięć mądrych panien zabrało zapas oliwy. Sym-
bolizują one chrześcijan pełnych Ducha Świętego, ma-
jących autentyczną więź z Jezusem.

Uczniowie Jezusa, posłuszni Jego nakazowi, po Je-
go wniebowstąpieniu pozostali w Jerozolimie. „I byli 

Dzień 1.

Nasza potrzeba Ducha Świętego
„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).

10dni
MODLITWY

2020
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zawsze w świątyni, chwaląc Boga” (Łk 24,53). Kiedy nie 
byli w świątyni, przebywali razem w sali na piętrze. „Ci 
wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewia-
stami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego” (Dz 1,14). 
Po dziesięciu dniach zostali wszyscy ochrzczeni w mo-
cy Ducha Świętego (Dz 2), a tamtego dnia w Jerozolimie 
nawróciło się 3000 osób!

Proponowane modlitwy
• Przychodzimy przed Twoje oblicze z dziękczynieniem 

i wchodzimy w Twoje dziedzińce z chwałą. Nie mamy 
słów, które właściwie opisywałyby to, jak Cię wielbi-
my i jak doceniamy wszystko, co dla nas uczyniłeś. Ra-
dośnie i pokornie przyłączamy naszą ludzką chwałę 
do chwały, jaką oddają Ci bezgrzeszni aniołowie, któ-
rzy nieustannie Cię wielbią!

• Proszę, Boże, zmień moje serce i uczyń je szczerym. 
Oczyść mnie od grzechu i przygotuj na przyjęcie Two-
jego Ducha (Ps 51,9.12).

• Panie, proszę, spraw odrodzenie prawdziwej poboż-
ności wśród twego ludu objawiające się owocem Du-
cha Świętego (Ga 5,22-23).

• Ochrzcij nas Duchem Świętym i daj nam moc głosze-
nia ewangelii w świecie zagubionym w ciemności (Dz 
1,5-8).

• Panie, miej miłosierdzie nad moją rodziną, przyjaciół-
mi, współpracownikami i kolegami. Ratuj ich i posłu-
guj się mną w tym celu (Mt 28,19-20).

• Boże, błogosław pastorów, nauczycieli, ewangelistów, 
pracowników biblijnych i administratorów naszego 
Kościoła, udzielając im mocy Ducha Świętego (1 Tm 
2,1-4).

• Panie, przyjdź z pomocą ofiarom przemocy i prześla-
dowanym, chroń ich i wybaw z rąk tych, którzy ich 
krzywdzą (Ps 91).

• Prosimy, błogosław setki tysięcy działań ewangeliza-
cyjnych na całym świecie w 2020 roku. Prosimy szcze-
gólnie o powodzenie programu ewangelizacyjnego 
Całkowitego Zaangażowania Wyznawców w Papui 
Nowej Gwinei w maju 2020.

• Prosimy o duchowe ożywienie wśród adwentystycz-
nej młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół 
i uczelni na całym świecie. Oby ci młodzi adwentyści 
stali się aktywnymi przedstawicielami Chrystusa.

• Modlimy się za 69 procent populacji świata, która ni-
gdy dotąd nie dowiedziała się prawdy o Jezusie.

• Modlimy się za 62 miliony mieszkańców 28 miast by-
łego Związku Radzieckiego, do których nie dotarło 
jeszcze przesłanie adwentystyczne.

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

• Panie, modlimy się za siedem (lub więcej) osób z na-
szych osobistych list modlitewnych. Oby pozwolili 
Duchowi Świętemu działać w ich życiu.

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 454, 304, 209.
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Świadectwo
„Duch Święty jest Osobą, ponieważ poświadcza na-

szemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy po-
jawia się ten świadek, przynosi On z sobą Swe własne 
dowody. W takich chwilach wierzymy i uzy skujemy pew-
ność tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Ellen G. White, 
Ewangelizacja, Warszawa 1967, s. 392).

Działanie Ducha Świętego w naszym życiu dzieli się 
na  trzy fazy (J 16,8-11). Po pierwsze, przekonuje nas 
o grzechu i prowadzi do Jezusa. Po drugie, przekonu-
je nas o sprawiedliwości Chrystusa, która jest wystar-
czająca dla naszego zbawienia. Po trzecie, uwalnia nas 
od szatana i grzechu (J 16,11).

Moi rodzice wychowali swoich sześcioro dzieci (ja je-
stem piątym z kolei) w wierze w Boga i Biblię. Dowiedzie-
liśmy się, że mamy niebo do zdobycia i piekło, którego 
musimy uniknąć. Ale nie nauczyliśmy się więzi z Bogiem 
ani zaufania do Niego. Mój wuj, brat mojej matki, poślu-
bił adwentystkę dnia siódmego. Pewnego dnia wujek 
Harold oświadczył swojej młodej żonie, że udowodni 
jej na podstawie Biblii, że nie musi świętować szabatu 
(soboty). Po gruntownym studium uświadomił sobie, że 
prawdziwym dniem odpoczynku jest biblijna sobota, 
a nie niedziela. Wkrótce przyjął chrzest i został adwen-
tystą dnia siódmego.

W odpowiednim czasie wujek Harold podzielił się 
swoją nową wiarą z naszą rodziną, a ja, choć się starałem, 
nie mogłem znaleźć dowodu przeciwko sobocie. Nie 
chciałem świętować szabatu. Stawało to na przeszko-
dzie moim planom. Z czasem Duch Święty coraz silniej 
przekonywał mnie, że jestem grzesznikiem zmierzają-
cym na zagładę. Wiedziałem, że nie podążam za Bogiem 
i nie będę zbawiony. W tym czasie nadszedł list od wuj-
ka Harolda. W tym liście opisał on na podstawie Biblii, 
jak będzie wyglądać niebo. Kiedy słuchałem tego opi-
su, poczułem silne pragnienie powierzenia mojego losu 
Bogu. Wtedy usłyszałem w sercu głos Boga tak wyraźny, 
jakby przemawiał mi wprost do ucha: „Albo powierzysz 

mi siebie teraz, albo nigdy tego nie zrobisz”. Odczułem 
głęboki lęk. Zrozumiałem, że tracę niebo dla ziemskich 
marności. Wstałem z krzesła, poszedłem do mojego po-
koju i zamknąłem za sobą drzwi. Uklęknąłem i modliłem 
się z głębi serca po raz pierwszy w moim życiu. Nie wie-
działem, co powiedzieć, ale w końcu wypowiedziałem te 
słowa: „Drogi Jezusie, pragnę być takim, jakim Ty chcesz, 
abym był. Chcę czynić to, co Ty chcesz, abym czynił, i iść 
tam, dokąd Ty chcesz, abym poszedł”.

Kiedy tylko wypowiedziałem tę modlitwę, poczułem 
wyraźną zmianę w moim ciele. Mój dawny gniew i roz-
goryczenie ustąpiły, a miłość, pokój i radość Boża na-
pełniły moje serce. Wiedziałem, że Bóg mnie wysłuchał. 
Wiedziałem też, co mam czynić. Wstałem i poszedłem, 
by powiedzieć mamie dobrą nowinę, że zamierzam żyć 
dla Jezusa i świętować szabat. Łzy radości popłynęły jej 
po policzkach. W ciągu kolejnych dni zrywałem wszyst-
kie grzeszne więzi łączące mnie ze światem. Niektórzy 
ludzie nie rozumieli mojej decyzji, a droga przede mną 
nie była dla mnie zupełnie jasna, ale moje sumienie by-
ło czyste i radość napełniała moje serce! Potem zaczą-
łem studiować Biblię wraz z adwentystycznym pastorem 
i zrozumiałem znacznie lepiej wolę Boga wobec mnie. 
W końcu zostałem ochrzczony i przyłączyłem się do Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego. To była najlepsza 
decyzja w moim życiu!

Teksty biblijne do modlitwy
Apostoł Paweł zapytał kiedyś dwunastu mężczyzn 

spotkanych w Efezie: „Czy otrzymaliście Ducha Święte-
go, gdy uwierzyliście?” (Dz 19,2). Jak ty odpowiedział-
byś na takie pytanie? Owi Efezjanie odrzekli: „Nawet nie 
słyszeliśmy, że jest Duch Święty”.
• J 16,8-11. Dziełem Ducha Świętego jest przekonać nas 

o naszych grzechach i doprowadzić nas do Jezusa.
• Rz 3,10.23. Nie ma ani jednego sprawiedliwego czło-

wieka, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

Dzień 2.

Świadectwo Ducha Świętego
„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16,8).
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• Rz 6,23. Zapłatą za śmierć jest grzech, ale darem Bo-
żym jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa.

• J 3,16. Bóg tak umiłował ludzkość, iż oddał swego je-
dynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne.

• Ef 2,8-9. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez to, 
jak jesteśmy dobrzy. Zbawienie jest darem Boga, a nie 
czymś, na co możemy zasłużyć naszymi uczynkami.

• 1 J 5,11-13. Jeśli przyjęliśmy Jezusa przez wiarę, mo-
żemy być pewni, że mamy życie wieczne.

• Rz 8,16. Duch Święty składa świadectwo, byśmy wie-
dzieli, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Każdego dnia, kiedy zwracamy się do Jezusa i modli-

my się, otrzymujemy Jego przebaczenie i łaskę. Jak Izra-
elici codziennie wychodzili, by zbierać mannę zesłaną 
im z nieba, tak my codziennie odnawiamy naszą więź 
z Jezusem, Chlebem Żywota (J 6,58). Przez obecność 
Ducha Świętego działającego w nas wyznajemy nasze 
grzechy Bogu, przyjmujemy sprawiedliwość Jezusa da-
ną nam w miejsce naszej sprawiedliwości oraz zostaje-
my uzdolnieni do odparcia diabelskich pokus (Ga 5,16).

Proponowane modlitwy
• Drogi niebiański Ojcze, wiem, że jestem grzesznikiem. 

Proszę, przebacz mi wszystkie moje grzechy, zgod-
nie z Twoją obietnicą (1 J 1,9). Dziękuję Ci! Ty obie-
całeś dać mi wieczne życie, jeśli przyjmę Jezusa jako 
mojego Zbawiciela. Dzisiaj wybieram Jezusa. Czekam 
na Jego powtórne przyjście!

• Drogi Jezusie, pragnę zawsze żyć w obecności Ducha 
Świętego, abym mógł rozpoznać pułapki diabła i je-
go złych duchów. Daj mi Twoją siłę do rozpoznawa-
nia i odpierania pokus (Jk 4,7).

• Ufam Tobie, Panie, w kwestii zbawienia. Obym miał 
radosną i ufną pewność, żebym mógł prowadzić zgu-
bionych ludzi do Ciebie.

• Drogi Ojcze, tak wielu ludzi we wszystkich Kościołach 
wyznaje jedynie religię. Nie znają Jezusa ani Jego zba-
wiennej łaski. Proszę, poślij Twojego Ducha Święte-
go, by przekonać ich o ich grzechach i prowadzić ich 
do Jezusa. Spraw, by nie zadowalali się jedynie cere-
monializmem. Oby pragnęli prawdziwej obecności 
Boga w ich życiu.

• Panie, prosimy za tych, którzy pozostają w ducho-
wych i mentalnych więzieniach, by zostali uwolnieni 
od winy i wszystkiego, co ich zniewala.

• Panie, prosimy powołaj współczesnych waldensjań-
skich studentów, którzy będą gotowi służyć Tobie 
w trudnych miejscach.

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

• Prosimy o powodzenie Ruchu 1000 Misjonarzy w Wy-
dziale Północnoazjatyckopacyficznym i Wydziale Po-
łudniowoazjatyckopacyficznym. Oby ci młodzi ludzie 
zostali obdarzeni mocą do działania w dziele Bożym.

• Prosimy za 202 milionami ludzi w 41 miastach Wydzia-
łu Południowoazjatyckopacyficznego, do których nie 
dotarło jeszcze przesłanie adwentystyczne, aby mog-
li oni poznać Jezusa.

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

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z naszych 
osobistych list modlitewnych [wymień ich imiona, jeś-
li uznasz to za stosowne].

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 156, 228, 329.
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Świadectwo
„Nie było w Nim [Jezusie] nic, co poddawałoby się sza-

tańskiej sofistyce. Nie godził się na grzech. Nawet myślą 
nie poddał się pokusie. Tak samo może być z nami. Czło-
wieczeństwo Chrystusa złączyło się z Jego boskością; zo-
stał wyposażony do walki, ponieważ zamieszkał w Nim 
Duch Święty. Przyszedł On, aby uczynić nas uczestnika-
mi boskiej natury. Tak długo, jak jesteśmy z Nim zwią-
zani przez wiarę, grzech nami nie zawładnie. Bóg sięga 
po naszą rękę wiary, aby położyć ją i zatrzymać na bo-
skości Chrystusa, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiąg-
nąć doskonałość charakteru” (Ellen G. White, Życie Jezu-
sa, Warszawa 2018, wyd. 16, s. 87).

Jerry ciężko pracował. Większość swojego dorosłego 
życia przepracował jako spawacz budując mosty i dra-
pacze chmur. Potrafił chodzić po stalowych belkach bez 
zabezpieczenia sto metrów nad ziemią i spawać kon-
strukcje w najbardziej niedostępnych miejscach. Ale 
choć Jerry był zdolny i ciężko pracował, to jednak wy-
niszczał swój organizm przy pomocy alkoholu, papiero-
sów, narkotyków i rozwiązłego życia. Kiedy tylko w jego 
brygadzie pojawił się chrześcijanin, Jerry prześladował 
go werbalnie i emocjonalnie, mając nadzieję, że zmusi 
go tym do zwolnienia się z pracy. Jerry szczerze niena-
widził chrześcijaństwa i chrześcijan.

Kiedy Jerry zbliżał się do pięćdziesiątki, zaczął popa-
dać w depresję. Pewnego dnia postanowił odebrać so-
bie życie. Kiedy jechał do domu, by popełnić samobój-
stwo, zobaczył przy autostradzie drogowskaz do zboru 
adwentystów dnia siódmego. Duch Święty powiedział 
mu: „Być może oni ci pomogą”. Tak więc Jerry zatrzymał 
samochód na parkingu przed szkołą zborową właśnie 
w chwili, kiedy lekcje dobiegły końca i uczniowie wy-
chodzili z budynku. Jerry podszedł do dyrektora szkoły 
i wymamrotał coś o tym, że potrzebuje pomocy. Dyrek-
tor wręczył mu kartkę z zapisanym numerem telefonu 
i powiedział:

— To jest telefon do pastora. Proszę do niego zate-
lefonować.

Kiedy Jerry zatelefonował późnym popołudniem, po-
wiedział mi, że ma poważne kłopoty i zapytał, czy mo-
gę mu pomóc. Zatelefonowałem niezwłocznie do star-
szego zboru i razem pojechaliśmy prosto do domu Jer-
ry’ego.

Jerry opowiedział nam o sobie i na koniec dodał:
— Nie mogę uwierzyć, że tak nisko upadłem. Sam 

zaprosiłem pastora do mojego domu.
Powiedział, że próbował już wszystkiego, co świat 

mógł mu zaoferować, ale nie znalazł zadowolenia, więc 
postanowił skończyć ze sobą.

— Nie spróbowałeś wszystkiego — powiedziałem. 
— Nie spróbowałeś jeszcze poprosić o ratunek Jezusa.

— To prawda — przyznał. — Nie przyszło mi to 
wcześniej do głowy. Ale jak mam Go poprosić o ratunek?

W prosty sposób przedstawiłem mu ewangelię i za-
pytałem:

— Czy jest jakiś powód, żebyś nie przyjął Jezusa jako 
swojego Pana i Zbawiciela?

— O nie, nic nie stoi na przeszkodzie! — odpowie-
dział. — Jeśli On mi nie pomoże, to i tak ze sobą skończę.

Poprosiłem Jerry’ego, by uklęknął razem z nami i po-
wtarzał za mną słowa modlitwy. Kiedy tylko powiedzie-
liśmy „amen”, Jerry chwycił mnie za ramię i zapytał:

— Widzieliście to?
— Co takiego? — zapytałem.
— Kiedy powiedziałem „amen”, otworzyłem oczy 

i zobaczyłem nade mną jakby człowieka unoszącego się 
w powietrzu nad moją głową i patrzącego na mnie z nie-
nawiścią w oczach. Trwało to krótką chwilę, po czym 
rozpłynął się, jakby przeniknął przez sufit! Naprawdę to 
widziałem, uwierzcie mi!

— Wierzymy ci, Jerry — zapewniłem. — Jak się te-
raz czujesz?

Dzień 3.

Zwycięstwo przez Ducha Świętego
„Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16).

10dni
MODLITWY

2020



14

— Czuję się dobrze, naprawdę dobrze — powiedział 
po chwili namysłu. — Nie czułem się taki spokojny już 
od bardzo dawna, a może nigdy w życiu. Co się ze mną 
stało?

— Poprosiłeś Jezusa, by zaopiekował się tobą i prze-
baczył ci grzechy — wyjaśniłem. — On zamieszkał 
w twoim sercu. Zły duch, którego Bóg pozwolił ci zo-
baczyć, usiłował cię doprowadzić do samobójstwa, ale 
Jezus go wypędził.

Wielka radość napełniła serce i dom Jerry’ego te-
go wieczora, tak iż nie był w stanie zasnąć. Zabrał się 
do sprzątania mieszkania, wyrzucając alkohol, narkotyki, 
czasopisma i wszystko, co kojarzyło się mu z dotychcza-
sowym, grzesznym życiem. Włożył to wszystko do pla-
stikowego worka, a potem w nocy wykopał w ogrodzie 
dwumetrowy dół i zakopał worek. Następnego dnia po-
jechał do szkółki drzewiarskiej i kupił drzewko, by posa-
dzić je na zasypanym dole. Kiedy przyjechałem do nie-
go, pokazał mi to drzewko i powiedział:

— Pastorze, ta dziura w ziemi i to nowe drzewko to 
symbol mojego życia. Stary Jerry został pogrzebany, 
a to nowe owocowe drzewko symbolizuje nowego Jer-
ry’ego, bo zacząłem nowe życie!

Teksty biblijne do modlitwy
• J 16,8-11. Dziełem Ducha Świętego jest przekonanie 

nas o naszych grzechach i prowadzenie nas do Jezusa.
• Ez 36,25-26. Bóg obiecał dać nam nowe serce, nowy 

umysł i nowe życie.
• 2 Kor 5,17. Kto jest w Jezusie Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To co stare przeminęło.
• J 8,36. Możesz być prawdziwie wierny przez Jezusa 

Chrystusa.
• 1 Tes 4,3. Wolą Boga wobec ciebie jest, byś żył wolny 

od grzechu.
• Rz 6,14. Grzech nie będzie nad tobą panował.
• Mt 5,29-30. Odseparuj się od każdego i od wszystkie-

go, co kusi cię do grzechu.
• Rz 12,21. Zastąp negatywnych ludzi i rzeczy pozytyw-

nymi ludźmi i rzeczami.
• Ga 5,19-26. Złe pragnienia ciała mogą zostać pokona-

ne przez owoc Ducha Świętego.
Każdego dnia, kiedy zwracamy się do Jezusa i modli-

my się, otrzymujemy Jego przebaczenie i łaskę. Jak Izra-
elici codziennie wychodzili, by zbierać mannę zesłaną 
im z nieba, tak my codziennie odnawiamy naszą więź 
z Jezusem, Chlebem Żywota (J 6,58). Przez obecność 
Ducha Świętego działającego w nas wyznajemy nasze 
grzechy Bogu, przyjmujemy sprawiedliwość Jezusa da-
ną nam w miejsce naszej sprawiedliwości oraz zostaje-
my uzdolnieni do odparcia diabelskich pokus (Ga 5,16).

Proponowane modlitwy
• Drogi Panie, wiem, że Twoją wolą dla mnie jest po-

konanie wszystkich grzechów w Twojej mocy. Pro-
szę, napełnij mnie Twoim Duchem i poprowadź mnie 
do całej prawdy (J 16,13).

• W imieniu Jezusa i przez Jego krew odrzucam szatana 
i jego złe duchy. Proszę, Panie, wypędź diabła z moje-
go życia i mojego domu. Niech mieszka we mnie tyl-
ko prawda i sprawiedliwość.

• Drogi Ojcze, napełnij moje życie obecnością Ducha 
Świętego. Niech Jego moc płynie przeze mnie w służ-
bie dla ludzi zniewolonych przez grzech. Prowadź ich 
do Jezusa, aby ich kajdany zostały rozerwane.

• Panie, pomóż nam być cierpliwymi i uprzejmymi, oka-
zywać Twoją miłość i współczucie tym, którzy nas 
drażnią i oskarżają.

• Modlimy się za tych, którzy troszczą się o starszych 
i  chorych domowników. Daj im cierpliwość, siłę 
i miłość.

• Panie, wesprzyj tych, którzy chorują na nieuleczalne 
choroby. Daj im odwagę i pokój Jezusa.

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

• Modlimy się o chrzest Ducha Świętego dla naszej mło-
dzieży i jej przywódców, zgodnie z obietnicą zapisa-
ną w Dz 1,8. Modlimy się zwłaszcza o błogosławień-
stwa dla młodzieży zaangażowanej w inicjatywę Po-
święć się Mu 20 i inne inicjatywy modlitewne.

• Panie, prosimy, ukaż nam Bożą strategię zdobywania 
Jerychów tego świata przy pomocy trójanielskiego 
poselstwa oraz prowadzenia osób takich jak Rachab 
w każdym mieście do zbawienia w Chrystusie.

• Prosimy, błogosław inicjatywę 100 Dni Modlitwy 
(27 marca — 4 lipca) poprzedzającą Zjazd Kościo-
ła w 2020 roku. Wylej na nas Ducha Świętego, kie-
dy modlimy się o mądrość i Twoje rychłe powtórne 
przyjście.

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z naszych 
osobistych list modlitewnych [wymień ich imiona, jeś-
li uznasz to za stosowne].

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 413, 396, 540.
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Świadectwo
„Kiedy otrzymacie chrzest Ducha Świętego, zrozu-

miecie radość zbawienia pełniej niż kiedykolwiek wcześ-
niej w swoim życiu” (Ellen G. White, Manuscript Releases, 
t. 5, s. 231).

Odwiedziłem kiedyś mężczyznę, który cierpiał na nie-
uleczalną chorobę. Modliłem się z nim i starałem się po-
cieszyć go Bożą miłością i miłosierdziem, ale kiedy wy-
chodziłem z jego domu, czułem się przytłoczony bez-
radnością wobec tej sytuacji — bezradnością podobną 
do tej, jaką odczuwa dotkliwie wielu chrześcijan. Kiedy 
porównałem życie moje i współczesnych chrześcijan 
z życiem nowotestamentowych chrześcijan, przeciwień-
stwo było uderzające. W wyniku tej wizyty postanowi-
łem gruntownie przestudiować to, czego Biblia uczy 
o Duchu Świętym. Z biegiem czasu przestudiowałem 
273 wersety w oryginalnych językach mówiące bezpo-
średnio o dziele Ducha Świętego i zidentyfikowałem 
ponad 2 tysiące oryginalnych cytatów Ellen G. White 
poświęconych osobie i dziełu Ducha Świętego.

W wyniku studium biblijnego odkryłem pojęcie 
chrztu Ducha Świętego. To doświadczenie zmieniło ży-
cie ludzi takich jak apostoł Piotr czy apostoł Paweł oraz 
wszystkich innych, którzy otrzymali chrzest Ducha Świę-
tego. Także Jezus działał w mocy Ducha Świętego, a póki 
Duch Święty nie zstąpił na Niego, pracował w ciesielskim 
warsztacie. Dopiero kiedy Duch Święty zstąpił na Niego, 
Jezus podjął dzieło Mesjasza.

W historiach biblijnych zawsze znajdujemy pewne 
dowody wskazujące na działanie mocy Ducha Święte-
go. W pewien piątkowy wieczór, około godziny 22.00 
nasza 8-letnia córka zaczęła wołać mamę. Kiedy mo-
ja żona poszła do niej, ja postanowiłem iść do moje-
go gabinetu i modlić się. Kiedy się modliłem, odczu-
łem Boską obecność Jezusa w tym miejscu. Mówiłem 
do Pana z wielką gorliwością, pragnąć obecności Ducha 
Świętego. Wkrótce ujrzałem Jezusa stojącego u wejścia 

do zboru, z miłością kładącego przebitą gwoździem 
dłoń na ramieniu każdego z członków zboru w geście 
pełnego miłości powitania. Jezus zapytał mnie: „Czy 
miłujesz mój lud?”. Odpowiedziałem, że miłuję ich, ale 
musiałem przyznać, że są wśród nich tacy, których trud-
no jest miłować. Łzy zaczęły mi spływać po policzkach, 
kiedy wyznawałem mój grzech. Wtedy ujrzałem przebi-
te gwoździami stopy Jezusa stojące przy kazalnicy, zza 
której przemawiałem każdej soboty. Jezus powiedział: 
„Umarłem, abym mógł przebaczyć ludziom i uratować 
ich. Czy głosisz ewangelię z poczuciem odpowiedzial-
ności za zgubionych ludzi?”. Przyznałem, że jest moim 
pragnieniem głosić ewangelię ze świadomością pilno-
ści w ratowaniu zgubionych, ale poczułem się niegodny 
w Jego obecności. Łzy nadal płynęły mi z oczu, kiedy 
wyznałem moje grzechy Jezusowi. Potem spojrzałem 
na koronę cierniową włożoną na Jego głowę. Usłysza-
łem Jezusa mówiącego: „Ja ukorzyłem się aż do śmierci 
krzyżowej. Czy ty pragniesz pochwały od ludzi?”. Powie-
działem, że nie oczekuję pochwały od ludzi, ale ze łza-
mi w oczach musiałem przyznać, że zmagam się z py-
chą. Poczułem się zupełnie niegodny w Jego obecno-
ści i łzy obficie popłynęły znowu z moich oczu. Wtedy 
Jezus odsłonił swoją szatę i ujrzałem Jego bok przebity 
włócznią. Powiedział: „Tych, którzy przychodzą do mnie, 
Ja nie odrzucę”.

Wtedy odczułem zupełną miłość i akceptację Pana, ja-
kich nigdy dotąd nie odczuwałem. Wiedziałem, że moje 
grzechy zostały przebaczone i wiedziałem, że zostałem 
przyjęty przez Niego. Napawałem się tą świadomością, 
kiedy usłyszałem kroki mojej żony na schodach. Spoj-
rzałem na zegar — była północ. Dwie godziny upłynę-
ły mi jak kilka minut. Nie byłem wtedy gotowy mówić 
o tym, co się stało, więc wróciłem do łóżka i odwróci-
łem się tak, by żona nie widziała, że nie śpię. Wchodząc 
do sypialni, zapytała:

— Co się z tobą stało?

Dzień 4.

Chrzest Ducha Świętego
„A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy,  

lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą,  
ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,4-5).
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— Co masz na myśli? — zapytałem.
— Wiem, że coś się stało. Widzę to po tobie. Co to 

było?
Tak więc opowiedziałem jej wszystko, a wtedy ona 

poszła do salonu, by się modlić. Słyszałem, jak prosiła 
Boga, by ją także pobłogosławił.

Tej soboty czułem moc Boga, kiedy wygłaszałem ka-
zanie. Kilka osób tego dnia postanowiło pójść za Chry-
stusem. Po nabożeństwie pewien mężczyzna zapytał:

— Pastorze, czy coś się z tobą stało ostatnio?
— Dlaczego o to pytasz? — zapytałem zdziwiony.
— Wiem, że coś się musiało z tobą stać minionej no-

cy — odpowiedział. — Kiedy przemawiałeś, widziałem 
blask bijący z twojej twarzy.

Kiedy opowiedziałem mu, co się stało, powiedział:
— Tak, to pewne, że Pan cię nawiedził.
W tamtym roku 37 osób powierzyło swój los Jezuso-

wi. W ciągu lat, które upłynęły od tamtego wieczora, 
setki ludzi poszły za Chrystusem. Niech Pan Jezus bę-
dzie uwielbiony na wieki!

Teksty biblijne do modlitwy
• Łk 3,21-22. Po chrzcie Jezus modlił się, by Duch Świę-

ty zstąpił na Niego.
• Dz 1,5-8. Otrzymacie moc, kiedy Duch Święty zstąpi 

na was.
• Dz 2,1-4. Zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczę-

li mówić obcymi językami.
• Dz 4,31. Pierwsi chrześcijanie otrzymali moc, kiedy 

modlili się o to, by Duch Święty zstąpił na nich.
• Dz 8,15-17. Zostali ochrzczeni w wodzie w imieniu Je-

zusa, ale potrzebowali także Ducha Świętego.
• Łk 11,11-13. Chrzest Ducha Świętego jest udzielany 

tym, którzy proszą o to w modlitwie.
• Dz 5,31-32. Duch Święty zostanie dany tym, którzy są 

gotowi do posłuszeństwa.

Proponowane modlitwy
• Drogi Ojcze, proszę, ochrzcij mnie Duchem Świętym, 

aby moje życie i miłość do Ciebie przynosiły owoc.

• Panie Jezu, pragnę reprezentować Cię dobrze w świe-
cie. Przygotuj moje serce na przyjęcie Ducha Święte-
go, abym podzielał Twoją miłość do ludzi.

• Proszę, prowadź mnie do całej prawdy, abym zawsze 
czynił to, co się Tobie podoba. Niech Twój Duch ob-
jawi mi to, co mam wiedzieć i co mam przekazywać 
innym. Niech moje przekonania i obowiązki będą 
zgodne z Twoim sercem, a nie moimi egoistycznymi 
skłonnościami.

• Modlimy się o to, by nasi bliscy, którzy odeszli od wia-
ry, przypomnieli sobie o więzi z Tobą i zapragnęli wró-
cić do Ciebie. Pomóż im odczuć i przyjąć Twoją mi-
łość i przebaczenie.

• Panie, prosimy o Twoją ochronę dla misjonarzy pra-
cujących w niebezpiecznych miejscach.

• Prosimy za 16 milionów ludzi w 6 miastach Wydzia-
łu Południowopacyficznego, do których w najmniej-
szym stopniu dotarło przesłanie adwentystyczne. 
Modlimy się o codzienny chrzest Ducha Świętego 
dla członków Kościoła, którzy z miłością starają się 
docierać do zgubionych ludzi.

• Prosimy, by Duch Święty pomagał nam odkrywać, 
jak możemy dotrzeć do 406 milionów ludzi w 105 
miastach Wydziału Północnoazjatyckopacyficz-
nego, do których w najmniejszym stopniu dotarła 
ewangelia.

• Prosimy, błogosław służbę adwentystycznego kape-
lanatu więziennego mobilizującego pastorów i wy-
znawców do działania dla uwięzionych.

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z naszych 
osobistych list modlitewnych [wymień ich imiona, jeś-
li uznasz to za stosowne].

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 460, 441, 169.



17

Świadectwo
„Dowodem tego, że prawda została zaszczepiona 

w sercu przez Ducha Świętego, jest to, że się ją miłuje 
i ceni, traktuje jak święty depozyt. Miłość będzie wów-
czas wypływać z serca jak rzeka wody życia płynąca 
ku życiu wiecznemu. Kiedy ta miłość jest w sercu, pra-
cownik nie będzie uważał za męczącą pracę dla Chry-
stusa” (Ellen White, „Review and Herald”, 13.2.1894, t. 3, 
s. 121).

Pewien diakon znany jako pomocny i wpływowy czło-
wiek, miał poważny problem charakterologiczny, o któ-
rym wiedzieli tylko jego żona i dzieci. W pracy i zborze 
był najlepszym człowiekiem, jakiego można spotkać. 
Ale w domy bywał nieznośny. Ulegał nastrojom i wpa-
dał w irytację. Czasami wpadał w gniew i dopuszczał się 
emocjonalnej przemocy, surowo karcąc swoje dzieci.

Diakon zdawał sobie sprawę, że potrzebuje pomocy. 
Nienawidził siebie za swoje zachowanie w rodzinie. Ro-
zumiał, że prowadzi inne życie na zewnątrz, a inne w do-
mu. Chwilami docierało do niego, że powinien się leczyć, 
ale obawiał się tego, co się stanie, kiedy otwarcie przy-
zna się do swojego problemu. Wiedział, że powinien 
skorzystać z profesjonalnej pomocy, ale odrzucała go 
myśl, że ma płacić komuś za to, że go wysłucha i udzieli 
mu rady. Duma nie pozwalała mu zniżyć się do roli pa-
cjenta. Był człowiekiem religijnym, ale nie uduchowio-
nym — potrzebował głębokiego nawrócenia i trwałej 
obecności Ducha Świętego.

Pewnej jesieni kaznodzieja przyjechał do  miasta 
i przedstawił serię wykładów ożywieniowych. Z uwa-
gi na swoją rolę w zborze diakon uczestniczył w spo-
tkaniach, choć jego serce było twarde jak kamień. Spo-
tkania zostały poprzedzone gorliwymi modlitwami, 
a Duch Święty działał w szczególny sposób. Pewna 
młoda kobieta odnowiła swoją więź z Jezusem i pu-
blicznie wyznała swoje grzechy, prosząc zgromadzenie 
o modlitwy i wsparcie. Inna kobieta, nie będąca wcześ-
niej chrześcijanką, przyszła na spotkania zaproszona 

przez koleżankę i oddała swoje serce Jezusowi. Każde-
go wieczora nowe osoby odpowiadały na wezwanie 
do pójścia za Jezusem i podejmowały decyzję zmie-
niającą ich życie.

Pewnego wieczora pod koniec serii wykładów diakon 
wstał, kiedy pastor skierował wezwanie do słuchaczy. 
Ze łzami spływającymi po policzkach skierował się wraz 
z innymi, którzy przyjęli Boże wezwanie, by stanąć przed 
zgromadzeniem. Tam uklęknął, podniósł ręce ku niebu 
i modlił się głośno:

— Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
Ludzie, którzy go znali, byli zdumieni słysząc go mo-

dlącego się publicznie w ten sposób. Ale to nie wszyst-
ko. Diakon wstał i zwracając się do zgromadzenia po-
wiedział:

— Miałem potworny problem z opanowaniem gnie-
wu. Nie jestem takim mężem i ojcem, jakim powinienem 
być. Muszę wyznać moje grzechy, prosić o pomoc i stać 
się w rodzinie takim człowiekiem, za jakiego uchodzę 
publicznie.

W tym czasie żona i dzieci zgromadzili się wokół nie-
go, płacząc i obejmując go. Otoczyli ich członkowie zbo-
ru, a pastor położył rękę na ramieniu mężczyzny i wie-
czór upłynął zgromadzonym na modlitwie.

Diakon pozostał wierny danemu słowu. Z pomocą 
pastora znalazł terapeutę i zaczął uczęszczać na kurs 
zarządzania gniewem. Co najważniejsze, zaczął coty-
godniowe studium biblijne z pastorem — nie w celu 
zrozumienia doktryn, ale znalezienia prawdziwej więzi 
z Jezusem. Duch Święty błogosławił diakona i zaczął 
napełniać go owocem Ducha. Nie tylko żona i dzieci 
widzieli zmianę, jaka w nim zaszła, ale także członko-
wie zboru i mieszkańcy okolicy zauważyli, że stał się 
innym człowiekiem. Jego dobroć i miłość, zwłaszcza 
wobec żony i dzieci, stały się jasne dla wszystkich. Ra-
dość i błogosławieństwo Jezusa przez zamieszkanie 
Ducha Świętego zmieniły dom diakona w przedsio-
nek nieba na ziemi.

Dzień 5.

Owoc Ducha Świętego
„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,  

wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (Ga 5,22-23).
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Teksty biblijne do modlitwy
• Ga 5,19-23. Uczynki ciała są wypierane przez owoc 

Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
wstrzemięźliwość.

• J 13,35. Ludzie będą wiedzieć, że jesteśmy prawdziwy-
mi chrześcijanami, kiedy będziemy okazywali miłość.

• 1 P 1,8. Będziemy doświadczać niewysłowionej 
radości.

• Flp 4,7. Pokój Boży będzie strzegł naszych serc i myśli.
• 2 Kor 3,18. Przez moc Ducha Świętego zostajemy prze-

mienieni na podobieństwo Jezusa.
• J 7,38. Z naszych serc popłyną rzeki wody żywota.

Proponowane modlitwy
• Drogi Jezusie, pragnę odzwierciedlać Twój charak-

ter wobec wszystkich, których znam, oraz tych, któ-
rych spotykam. Napełnij mnie Twoim Duchem Świę-
tym i spraw, by owoc Ducha jaśniał w moim sercu.

• Proszę, pomóż mi być bardziej autentycznym chrze-
ścijaninem w domu niż poza domem. Niech ci, któ-
rzy znają mnie najlepiej, widzą we mnie najwyraźniej 
Twoje podobieństwo.

• Spraw, bym stał się rzeką błogosławieństw dla tych, 
z którymi dzielę się Twoją miłością, radością i pokojem.

• Kiedy poświęcam czas na modlitwę i studiowanie Bi-
blii, proszę, ochrzcij mnie w coraz większym stopniu 
Twoim Duchem Świętym. Niech niekończący się stru-
mień Twojej łaski płynie przeze mnie do cierpiących 
ludzi.

• Błogosław, duszo moja, Panu i Jego świętemu imie-
niu! Niech Jego radość napełni moje serce!

• Panie, proszę, odnów serca tych, którzy ustają w służ-
bie dla Ciebie. Przypomnij im, że czynią Twoją wolę. 
Pozwól im widzieć owoce ich trudu, nawet w jednej 
uratowanej duszy.

• Panie, wspominamy naszych nauczycieli Szkoły So-
botniej. Pozwól im zrozumieć, jak ważna jest ich pra-
ca dla naszych dzieci.

• Panie, prosimy o  Twoje prowadzenie dla  licznych 
Ośrodków Wpływu, programów zdrowotnych i ro-
dzinnych oraz drużyn harcerstwa adwentystyczne-
go na świecie.

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

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

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z na-
szych osobistych list modlitewnych. Prosimy, działaj 
z mocą w ich życiu. Powołujemy się na obietnicę za-
pisaną w 1 J 5,16.

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 220, 246, 314.
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Świadectwo
„To działanie Ducha Świętego przygotowuje pracow-

ników, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, by byli paste-
rzami Bożej trzody. (...) Ci, którzy pokładają ufność w bo-
skim Opiekunie, będą się rozwijać. Zostaną obdarzeni 
mocą do przedstawiania poselstwa prawdy w taki spo-
sób, by słuchacze odczuwali jej święte piękno” (Ellen G. 
White, Słudzy ewangelii, Warszawa 2003, s. 67-68).

W moim biurze w Albany w Oregonie zadzwonił te-
lefon.

— Czy to pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego? — zapytał kobiecy głos.

— Tak, to ja — odpowiedziałem.
— Musi pastor natychmiast przyjechać do szpitala. 

Mamy tu pacjentkę, u której stwierdzono poważną aryt-
mię serca. Obawiamy się, że może ona umrzeć, ale nie 
pozwoliła nam nic zrobić, póki pastor z Kościoła Adwen-
tystycznego nie pomodli się za nią. Twierdzi, że jeśli pa-
stor się za nią nie pomodli, to nie zostanie uzdrowiona. 
Proszę przyjechać jak najszybciej!

Jadąc do szpitala, modliłem się:
— Panie, martwię się tą wizytą. Ta kobieta mówi 

wszystkim, że jeśli pastor z Kościoła Adwentystyczne-
go pomodli się za nią, to ona wyzdrowieje. Obaj wie-
my, że nie zawsze dokonujesz cudownych uzdrowień. 
Co powiedzą ci lekarze i pielęgniarki, jeśli nie uzdrowisz 
tej kobiety?

Wydawało mi się, jakby Pan odpowiedział mi, mówiąc: 
„O co tak naprawdę się martwisz?”.

— Martwię się o Twoją reputację — odpowiedziałem.
Wtedy Pan odpowiedział: „Wyjaśnij mi, dlaczego mar-

twisz się o Moją reputację”.
— To prawda — mówiłem dalej. — Brzmi to dość 

niemądrze, ale co powiedzą ci ludzie i ta kobieta, jeśli 
jej nie uzdrowisz?

Pan powiedział do mojego serca: „Twoim obowiąz-
kiem jest posłuszeństwo, a o Moją reputację zatrosz-
czę się sam”.

— Racja! — odpowiedziałem. — Zaufam Ci, bo wiem, 
że najlepiej wiesz, co czynić.

W szpitalu natknąłem się na cztery pielęgniarki sto-
jące przed salą pacjentki.

— Czy jest pan pastorem od adwentystów? — zapy-
tała jedna z nich. — Proszę się pośpieszyć i pomodlić 
się, żebyśmy mogli działać!

Pielęgniarka podała mi imię i  nazwisko pacjentki, 
i wtedy zorientowałem się, że nie należy ona ani do mo-
jego zboru, ani żadnego z pobliskich zborów. Zasta-
nawiałem się, dlaczego domagała się, by pomodlił się 
za nią adwentystyczny pastor, ale nie było czasu na py-
tania. Monitor serca wykazywał dziwny, nieregularny 
rytm. Wiedziałem, że sytuacja jest poważna. Stanąłem 
przy jej łóżku i ująłem ją za dłoń. Odwróciła się w moją 
stronę, otworzyła oczy i zapytała:

— Czy jesteś adwentystycznym pastorem?
— Tak — odpowiedziałem.
— Wiem, że jeśli pomodlisz się za  mnie, zostanę 

uzdrowiona — powiedziała.
Nie było czasu na kazanie czy studium biblijne na te-

mat modlitwy za chorych. Zapytałem tylko:
— Siostro, czy jesteś gotowa pozwolić, by Jezus za-

decydował, co się dzisiaj stanie?
— O tak, pastorze! — odpowiedziała. — Wiem jed-

nak, że jeśli pomodlisz się za mnie, zostanę uzdrowiona.
Tak więc zamknąłem oczy i prosiłam Pana niebios, by 

okazał swoją moc i miłosierdzie tej kobiecie. Prosiłem, 
by uwielbił swoje imię wobec pielęgniarek i lekarzy oraz 
by uzdrowienie tej kobiety mogło być świadectwem 
dla wielu ludzi. Prosiłem Pana, by uzdrowił ją zgodnie 
z Jego wolą, aby przynieść chwałę Jego imieniu, a także 
dla jej dobra. Moją modlitwę zakończyłem powołując 
się na imię Jezusa i wypowiadając słowo „amen”. Kiedy 

Dzień 6.

Dary Ducha Świętego
„A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam.  

I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.  
A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi” (1 Kor 12,4-7).
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otworzyłem oczy, monitor serca przedstawiał doskona-
ły rytm! Kobieta schwyciła mnie za rękę i powiedziała:

— Czuję się dobrze. Jestem uzdrowiona! Wiedziałem, 
że jeśli adwentystyczny pastor pomodli się za mnie, wy-
zdrowieję!

Przypomniałem sobie, jak Jezus postępował w takich 
sytuacjach, więc powiedziałem:

— Siostro, twoja wiara cię uzdrowiła!
Podziękowałem Bogu i wyszedłem z pokoju. Pielę-

gniarka zapytała:
— Czy możemy już wejść?
— Tak, proszę — odpowiedziałem. — Nie sądzę jed-

nak, by nadal was potrzebowała.
Pielęgniarka szeroko otworzyła oczy ze zdziwienia 

i weszła do pokoju. Nie wiem, co stało się później, bo 
wyszedłem. Nie chciałem, by pielęgniarki czy chora ko-
bieta traktowały mnie jak uzdrowiciela. To Duch Święty 
udzielił jej daru uzdrowienia.

Teksty biblijne do modlitwy
• 1 Kor 12,9. Dar uzdrawiania jest jednym z darów Du-

cha Świętego. Pan ma wiele sposobów uzdrawiania 
ludzi i pragnie przekazywać swoją uzdrawiającą moc 
za pośrednictwem swojego ludu.

• Ef 4,11-13. Duch Święty pragnie udzielić swemu lu-
dowi wiele darów. Bóg ma plan w tej kwestii także 
dla siebie.

• Łk 5,17. Moc Pana musi być obecna, by nastąpiło 
uzdrowienie.

• 1 Kor 14,1.13. Pragnijcie darów duchowy i módlcie się 
o ich otrzymanie.

• Ap 1,10. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas, możemy 
słyszeć Boga w nowy, mocny sposób.

Proponowane modlitwy
• Oto jestem, Panie! Posłuż się mną w Twojej służbie. 

Napełnij mnie Twoim Duchem i wyposaż w Twoje 
dary.

• Drogi Jezusie, pragnę działać dla Ciebie w świecie. Nie 
jestem zadowolony jedynie z uczęszczania do zboru. 
Daj mi moc Twojego Ducha przez dary, które wybra-

łeś dla mnie, abym mógł pokonywać moc grzechu 
w tym świecie.

• Panie, rozwijaj nasze dary przez edukację, szkolenie, 
doświadczenie i modlitwę. Poświęcamy wszystkie 
nasze talenty Tobie i pokornie prosimy, byś dodał 
do nich Twoje nadprzyrodzone błogosławieństwo, 
aby ewangelia była głoszona z mocą.

• Modlimy się za ponad 8 tysięcy adwentystycznych 
szkół i uczelni oraz niemal 2 miliony uczniów. 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.

• Modlimy się za grupy ludzkie w Azji, które nie zna-
ją chrześcijaństwa. Daj nam szczególną mądrość, by 
wychodzić naprzeciw potrzebom tych ludzi.

• Panie, prosimy, natchnij adwentystów dnia siódme-
go na całym świecie, by modlili się jak nigdy dotąd 
o późny deszcz Ducha Świętego. Prosimy o wypeł-
nienie tego, co obiecałeś w Jl 2, Oz 6 i Dz 2.

• Wskaż nam, jak możemy wychodzić naprzeciw prak-
tycznym i duchowym potrzebom uchodźców. Oby 
nasz Kościół był znany z miłości do wszystkich ludzi, 
bez względu na to, skąd pochodzą.

• Modlimy się za 541 grup ludzkich w 18 krajach Wy-
działu Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego. Pro-
simy, prowadź tych ludzi do biblijnej prawdy.

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z naszych 
osobistych list modlitewnych [wymień ich imiona, jeś-
li uznasz to za stosowne].

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 328, 199, 541.
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Świadectwo
„Chrystus, nasz Pośrednik, oraz Duch Święty nie-

ustannie wstawiają się za ludźmi, ale Duch nie błaga 
tak za nas, jak czyni to Chrystus, który przedkłada swoją 
krew przelaną od założenia świata — Duch działa na na-
sze serca, inspirując nas do modlitwy i skruchy, chwały 
i dziękczynienia. Wdzięczność wypływająca z naszych 
ust jest wynikiem dotyku Ducha poruszającego struny 
duszy w świętych wspomnieniach, budzącego muzy-
kę w sercu” (Ellen G. White, Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, t. 6, s. 1077-1078).

Modlitwa jest wyzwaniem. Nie widzimy Boga, a ma-
ło kto z nas kiedykolwiek Go usłyszał. Nie możemy Go 
dotknąć, a czasami wydaje się nam, że na niektóre na-
sze pytania nie mamy odpowiedzi. Nie wiemy też, jak 
działa modlitwa, ani dlaczego czasem wydaje się nam, 
że nie działa.

Pamiętam, jak modliłem się jako młody człowiek i od-
czuwałem stopniowo coraz większą frustrację. Często 
w czasie modlitwy czułem się senny (modląc się z po-
chyloną głową i zamkniętymi oczyma), a czasami mój 
umysł błądził po zaplanowanych zajęciach zamiast sku-
pić się na rozmowie z Panem. Pieśni mówiące o wspa-
niałym doświadczeniu modlitwy wydawały mi się nie-
przeniknioną tajemnicą. Myślałem: Jak to możliwe, że 
ktoś modli się przez całą godzinę? Ja ledwie wytrzymuję 15 
minut. Jedno z badań wskazuje, że pastorzy poświęcają 
na modlitwę przeciętnie od 7 do 10 minut! Czułem się 
winny. Ze wszystkiego, czemu pastor powinien poświę-
cić czas i uwagę, modlitwa jest najważniejsza.

Studiując gruntownie zagadnienie Ducha Świętego, 
natrafiłem na ten werset: „Podobnie i Duch wspiera nas 
w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, 
jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewy-
słowionych westchnieniach” (Rz 8,26). Wtedy nie rozu-
miałem w pełni tego wersetu, ale było dla mnie jasne, 
że Duch Święty pomaga mi w modlitwie. Ta jedna myśl 

zaczęła zmieniać moją praktykę modlitewną. Bóg obie-
cał, że pomoże mi się modlić, więc zacząłem się po-
woływać na tę obietnicę całym sercem. Kiedy czułem 
się senny, powoływałem się na tę obietnicę. Kiedy mój 
umysł błądził, powoływałem się na tę obietnicę. Stop-
niowo wzrastały jakość moich modlitw oraz ilość cza-
su, jaki na nie poświęcałem. Im więcej czasu spędzałem 
na modlitwie, w tym większym stopniu słabły i znika-
ły moje osobiste wyzwania, a w moim życiu zaczynały 
dziać się cuda. Nie potrafiłem wyjaśnić, dlaczego tak się 
działo, ale tak właśnie było — czas spędzony na mod-
litwie jest tak samo ważny jak jakość naszych modlitw.

Choć modlitwa nadal bywa dla mnie wyzwaniem, 
odkryłem, że czas spędzany na modlitwie coraz mniej 
mi się dłuży. Nie mam też problemów z sennością czy 
błądzącymi myślami. Wiem, że Bóg słyszy moje mod-
litwy i odpowie w swoim czasie i na swój sposób. Tak 
więc z biblijnego punktu widzenia modlitwa w Duchu 
oznacza czynienie ludzkich wysiłków, by modlić się le-
piej, połączone z zaufaniem, iż Duch Święty inspiruje 
nas i obdarza mocą.

Praktyczne sposoby poprawienia  
praktyki modlitewnej
• Módl się na podstawie Pisma Świętego. Przeczytaj 

werset i módl się, powołując się na to, co przeczytałeś.
• Korzystaj z muzyki. Śpiewnik kościelny i inne śpiew-

niki zawierają wiele pieśni będących modlitwami. Ko-
rzystaj z tych modlitw, by łatwiej wyrazić to, co chcesz 
powiedzieć Bogu. Śpiew może być formą modlitwy.

• Módl się w miejscu, gdzie jest świeże powietrze i nic 
nie odwraca twojej uwagi.

• Prowadź dziennik modlitewny. Wielu ludzi lubi zapi-
sywać swoje modlitwy i przekonują się, że pomaga 
to oczyścić myśli i pełniej wyrazić w modlitwie to, co 
chcą powiedzieć Bogu.

Dzień 7.

Modlitwa w Duchu Świętym
„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu  

i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Ef 6,18).
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• Znajdź partnera, z którym będziesz mógł się modlić 
razem, choćby przez telefon.

• Uczestnicz w spotkaniach modlitewnych (w zborze 
i prywatnych mieszkaniach) albo sam załóż grupę 
modlitewną.

• Sporządzaj listę tego, o czym pragniesz powiedzieć 
Bogu.

Teksty biblijne do modlitwy
• Jud 1,20. Budujemy wiarę modląc się w  Duchu 

Świętym.
• Ef 6,18. Módl się w Duchu w każdego rodzaju modli-

twach i prośbach.
• Łk 6,12. Jezus modlił się całą noc.
• Łk 11,11-13. Duch Święty przybywa do nas w odpo-

wiedzi na modlitwę.
• 1 Tm 2,1. Modlitwa to najważniejsze co możemy 

czynić.
• Łk 22,43. Boska pomoc będzie wzmacniać nasze mod-

litwy, jak wzmacniała modlitwy Jezusa.
• Rdz 32,24. Jakub zmagał się z Bogiem. Czasami mod-

litwa jest ciężkim wysiłkiem.
• Łk 18,1. Będziemy błogosławieństwem dla  innych, 

jeśli będziemy wytrwali w modlitwie, nie ulegając 
zniechęceniu.

• Za 12,10. Duch łaski i modlitwy zostanie wylany na nas 
i naszych bliskich.

Proponowane modlitwy
• Drogi Ojcze, uczyń mnie człowiekiem modlitwy i po-

sługuj się mną, by błogosławić ludzi, których spoty-
kam na mojej drodze. Proszę, wylej Twojego Ducha 
Świętego na mnie i daj mi siłę.

• Panie, proszę, skarć szatana i złe duchy, które usiłują 
trzymać mnie w niewoli. Daj mi zwycięstwo nad mo-
imi grzechami przez moc Twojej krwi.

• Prosimy, chroń nasze dzieci i wnuki. Poślij wszystkich 
aniołów, jakich możesz posłać, by prowadzili je do ży-
cia wiecznego. Przełam moc szatana nad nimi, pomóż 
im widzieć Twoją dobroć i daj im ducha skruchy.

• Błogosław naszych pastorów, nauczycieli, ewan-
gelistów i członków Kościoła na całym świecie du-
chem modlitwy. Niech zjednoczony głos Twego lu-
du wznosi się do nieba w potężnym chórze chwały 
i wstawiennictwa.

• Panie, prosimy o Twoją ochronę dla wrażliwych dzie-
ci i nastolatków. Prosimy, byś strzegł ich przed tymi, 
którzy usiłują ich wykorzystać.

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

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

• Panie, kieruj decyzjami Kościoła podczas Zjazdu Ko-
ścioła w 2020 roku. Oby delegaci, przywódcy i goście 
byli pełni ducha ożywienia i miłości.

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z na-
szych osobistych list modlitewnych. Prowadź ich bli-
żej do Ciebie.

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 194, 328, 460.
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Świadectwo
„Nikt nie musi postrzegać grzechu przeciwko Ducho-

wi Świętemu jako czegoś tajemniczego i niedefiniowal-
nego. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech 
upartego odrzucenia zaproszenia do skruchy” (Ellen G. 
White, Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 5, s. 
1093).

Nawet uduchowieni ludzie czasami popełniają błędy. 
Abraham, Mojżesz, Dawid i Piotr mieli wady charakteru 
i chwilowe porażki w godzinie pokusy. Nawet Jezus był 
kuszony (Mt 4), choć nigdy nie uległ pokusie. Tak więc 
choć teraz żyjemy w Duchu, nie znaczy to, że nie grozi 
nam popełnienie błędu, ale błąd nie musi oznaczać za-
twardziałości serca w grzechu.

Pewna starsza kobieta stała się bezduszna, rozgory-
czona i gniewna. Nie miała dużo tolerancji dla innych, 
z wyjątkiem jej najbliższych przyjaciół. Kiedy nowe oso-
by przychodziły do zboru, często wypowiadała agre-
sywne komentarze o  ich wyglądzie, zachowaniu ich 
dzieci itp. Nowo ochrzczeni członkowie zboru i goście 
często czuli się urażeni jej brutalną krytyką. Niektórzy 
zniechęcali się tak bardzo, iż przestawali uczęszczać 
do zboru. Nie zdawałem sobie sprawy z tego wszystkie-
go aż do pewnego zebrania starszych zboru. Zapytałem 
starszych, czy wiedzą, dlaczego wiele osób przestaje 
uczęszczać do zboru. Niektórzy zwiesili głowy i milczeli. 
W końcu jeden ze starszych zboru przemówił:

— Pastorze, mamy tu pewną kobietę w naszym zgro-
madzeniu, która nie potrafi panować nad swoim języ-
kiem. Obmawia i krytykuje niemal wszystkich. Dlatego 
wielu ludzi przestaje uczęszczać do zboru.

— Od jak dawna to trwa? — zapytałem.
— Od wielu lat — padła odpowiedź.
— Dlaczego nikt nic z tym dotąd nie zrobił? — py-

tałem dalej.
— Kilku pastorów usiłowało rozwiązać ten problem, 

ale nic nie wskórali.

— Tak dłużej być nie może — powiedziałem. — Oto 
moja propozycja. Odwiedzę tę kobietę i zażądam od niej 
zmiany zachowania w ciągu dwóch tygodni. Jeśli nie 
zechce się zmienić, to na następnym posiedzeniu rady 
zboru zostanie poddana dyscyplinie kościelnej. Czy po-
przecie mnie w tej sprawie?

Starsi zboru zgodnie poparli ten plan. Zatelefonowa-
łem do winowajczyni i poprosiłem o spotkanie.

— Wiem, po co pastor przyszedł — powiedziała, kie-
dy usiadłem.

— Wie siostra? — odrzekłem.
— Tak, wiem — potwierdziła. — Przyszedł pastor, 

by rozmawiać ze mną o tym, w jaki sposób zwracam 
się do ludzi.

— Owszem, to prawda — powiedziałem. — A skąd 
siostra o tym wie?

— Bo wcześniej dwaj poprzedni pastorzy odwiedzali 
mnie i rozmawiali o tym samym.

— A czy to coś zmieniło? — zapytałem.
— Nie. Nic a nic.
— Dlaczego? — zapytałem.
— Bo mam prawo mówić to, co uważam za stosow-

ne, a ludzie są nadwrażliwi. Mają nerwy na wierzchu.
Zacząłem jej tłumaczyć, na czym polega chrześcijań-

skie postępowanie, posługując się przy tym fragmenta-
mi takimi jak Ef 4,29-31, ale ona wyraźnie oświadczyła, 
że się nie zmieni. Modliłem się w duchu, kiedy powie-
działem jej:

— Ma siostra dwa tygodnie na zmianę postępowania. 
Jeśli to nie nastąpi, będę zmuszony prosić radę zboru 
o zastosowanie dyscypliny kościelnej. Mam w tym po-
parcie starszych zboru.

— Nie ośmieli się pastor! — wrzasnęła.
— Owszem, ośmielę się, jeśli nie nastąpi wyraźna 

zmiana w zachowaniu siostry wobec innych ludzi.

Dzień 8.

Poddanie się Duchowi Świętemu
„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone,  

ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone” (Mt 12,31).
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— Nie wierzę, że starsi zboru poprą w tym pastora — 
powiedziała stanowczo.

— Ależ już wyrazili takie poparcie, o czym może się 
siostra przekonać osobiście — zapewniłem.

Słysząc to usiadła i zamilkła. Po chwili dodałem ła-
godnym tonem:

— Wszyscy miłujemy siostrę i pragniemy, by była sio-
stra częścią naszego zgromadzenia, ale to zachowanie 
musi się zmienić.

Kolejnej soboty nie przyszła do zboru. Jej przyjaciele 
wyraźnie mnie unikali. Wiedziałem, że zmagają się z tą 
sytuacją. Następnej soboty, tuż przed końcem terminu 
dwóch tygodni, przyszła do zboru. Podszedłem do niej, 
by ją przywitać. Miała poważny wyraz twarzy, ale uści-
snęła moją dłoń wyciągniętą na powitanie.

— Pastorze, przemyślałam to, co pastor mi powie-
dział. Chcę pastora zapewnić, iż zrozumiałam, że przez 
te wszystkie lata byłam w błędzie. Mam nadzieję, że mi 
przebaczycie i zamierzam prosić o przebaczenie star-
szych zboru i cały zbór. Z Bożą pomocą będę innym 
człowiekiem.

Kiedy to mówiła, w jej oczach wzbierały łzy, a ja z ra-
dością mogę powiedzieć, że dotrzymała obietnicy. Lu-
dzie zaczęli wracać do zboru, a zgromadzenie szybko 
się powiększało.

Teksty biblijne do modlitwy
• Mt 12,31-32. Bluźnierstwem jest usprawiedliwianie 

grzechu i przypisywanie sobie uprawnień należących 
wyłącznie do Boga (Mk 2,7-11; J 10,33).

• Hbr 6,4-6. Prawdziwie nawróceni ludzie mogą zawró-
cić i odejść od Jezusa.

• Hbr 4,7. Najlepiej być posłusznym Duchowi Święte-
mu niezwłocznie, kiedy tylko zaczyna przemawiać.

• Dz 7,51. Nie opieraj się prowadzeniu i ostrzeżeniom 
Ducha Świętego.

• Łk 13,34. Powierz siebie Jezusowi, zanim będzie 
za późno, jak dla wielu mieszkańców Jerozolimy.

Proponowane modlitwy
• Drogi Ojcze, obym zawsze słuchał Twojego głosu. 

Przebacz mi mój upór. Otwórz moje oczy i  uszy, 
bym rozpoznawał Twoją wolę, i  daj mi odwagę 
do posłuszeństwa.

• Drogi Jezusie, przebacz mi ból, jaki Ci sprawiłem, kiedy 
nie chciałem zrezygnować z moich grzechów. Proszę, 

nie odbieraj mi Twojego Ducha Świętego i zmiękcz 
moje serce, by przyjmowało Twoje pouczenia.

• Prosimy, przebacz naszemu zborowi za to, że nie za-
wsze słuchaliśmy Twojego głosu przemawiającego 
do nas z Biblii. Pomóż nam jako zgromadzeniu oczy-
ścić się z grzechu i odzyskać obecność Twojego Du-
cha pośród nas.

• Boże, stwórz w nas czyste serca i odnów prawego du-
cha. Nie odrzucaj nas od Twojego oblicza i nie odbie-
raj nam Twojego Ducha Świętego. Przywróć nam ra-
dość z Twojego zbawienia. Wówczas będziemy na-
uczali grzeszników Twojej drogi, a oni nawrócą się 
do Ciebie (zob. Ps 51).

• Ojcze, prosimy za tymi, którzy padli ofiarą okoliczno-
ści czy nałogów. Prosimy, zerwij łańcuchy, które ich 
zniewalają! Obyśmy odzyskali ich dla Ciebie przez mi-
łość i troskę.

• Prosimy, naucz nas, jak głosić fundamentalne biblij-
ne zasady wiary wyraźnie, twórczo i z autorytetem. 
Niech miłość Jezusa będzie sednem wszystkiego, 
w co wierzymy.

• Prosimy, byś przygotował młodych ludzi do zakłada-
nia zborów wśród 789 grup ludzkich w 9 krajach Wy-
działu Północnoamerykańskiego.

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

• Prosimy, byś powołał bojowników modlitwy wstawia-
jących się za 2568 grupami ludzkimi w 4 krajach Wy-
działu Południowoazjatyckiego.

• Prosimy, byś powołał nowych liderów młodzieży 
i błogosławił inicjatywę szkoleniową Przywództwa 
Młodzieży Starszej.

• Ojcze, dziękujemy Ci, że posyłasz Ducha Świętego, by 
nawracał siedem lub więcej osób z naszych osobis-
tych list modlitewnych.

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 32, 79, 195.
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Świadectwo
„Wielką potrzebą pozostaje praca i  służba Ducha 

Świętego. We wszystkich swoich działaniach i wystąpie-
niach Duch demonstruje swą boskość. Bóg chce od was 
i żąda tego, abyście posiadali pełne łaski uzbrojenie du-
chowe. Wtedy dopiero będziecie mogli pracować z taką 
mocą i siłą, jakiej nigdyście przedtem nie byli świadomi. 
Kryć się będą w was: miłość, wiara i nadzieja. Będziecie 
kroczyć naprzód w wierze z niezachwianym przekona-
niem, że towarzyszy wam Duch Święty” (Ellen G. White, 
Ewangelizacja, Warszawa 1967, s. 299).

Pewnego dnia nastąpi wielkie ożywienie wśród praw-
dziwego ludu Bożego na całej ziemi. Duch Święty zosta-
nie wylany z wielką mocą. To działanie Ducha Świętego 
zostało porównane w czasach biblijnych do późnego 
deszczu, który pada na Bliskim Wschodzie, doprowadza-
jąc zboża do dojrzałości i przygotowując je do żniwa (Za 
10,1). Pewnego dnia lud Boży wyruszy, by przedstawić 
swoją wiarę w każdy możliwy sposób. Cuda będą doko-
nywane przez Chrystusa. Tysiące, a nawet miliony ludzi 
przyjmą zbawienie. Dzieło Ducha Świętego to ratowa-
nie zgubionych, a nie ma większej radości niż uczestni-
czenie w tym dziele.

Pewnej soboty Lance i  jego żona Renae przybyli 
po raz pierwszy do naszego zboru adwentystyczne-
go. Ktoś zostawił na schodach ich domu książkę Bible 
Readings for the Home (Czytania biblijne dla rodziny). 
Z uwagi na pewne sytuacje w ich życiu Lance i Renae 
postanowili sprawdzić, co jest napisane w tej książce. 
Przeglądając ją natrafili na kwestię soboty i przyciągnę-
ła ona ich uwagę. Gruntownie przestudiowali tę część 
książki i doszli do przekonania, że muszą odszukać Ko-
ściół, który wydał tę publikację. Odnaleźli miejscowy 
zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i w najbliż-
szą sobotę wybrali się z wizytą. Lance miał ze sobą eg-
zemplarz Bible Readings for the Home.

— Czy to wasz Kościół wydał tę książkę?
— Tak, to publikacja naszego Kościoła — odpowie-

działem.
— To wspaniale! — mówił dalej Lance. — Mamy mnó-

stwo pytań. Czy możemy prosić pastora o wizytę w na-
szym domu i lekcje biblijne?

Oczywiście zapewniłem ich, że z przyjemnością speł-
nię ich prośbę.

Kiedy ich odwiedziłem, dowiedziałem się, że Lance 
i Renae oraz ich dwaj synowie zamierzają dokonać wiel-
kich zmian w ich życiu. Byli oni ofiarami alkoholizmu 
i innych nałogów, a ich małżeństwo przeżyło dotkliwy 
kryzys. Wiedziałem, że potrzebują wyzwalającej mocy 
Jezusa. Kiedy przedstawiłem im ewangelię, modląc się 
w sercu o Bożą pomoc, widziałem, jak Duch Boży dzia-
łał na nich z przekonującą mocą. Kiedy zakończyłem 
przedstawienie ewangelii, zapytałem:

— Czy coś stoi na przeszkodzie, byście powierzyli 
swój los Jezusowi?

Odpowiedzieli, że z radością przyjmą przebaczenie 
i zbawienie w Jezusie. Uklęknęliśmy do modlitwy i po-
prowadziłem ich w wyznaniu i przyjęciu Jezusa jako 
Zbawiciela i Pana. Ze łzami w oczach powtarzali za mną 
modlitwę, a potem powstaliśmy radośnie. Cudowna 
moc Ducha Świętego działała wyraźnie. Oboje stali się 
dziećmi Bożymi.

Kiedy przybyłem na spotkanie następnego dnia, led-
wie wszedłem do pokoju, kiedy Lance zapytał:

— Pastorze, co pastor sądzi o paleniu papierosów? 
Czy chrześcijanie powinni palić?

Zaproponowałem, byśmy tego wieczora przestudio-
wali zagadnienie zdrowego stylu życia, i tak zrobiliśmy. 
W wyniku studium biblijnego i późniejszych wizyt Lan-
ce i Renae zostali uwolnieni z więzów szatana, który 
trzymał ich w niewoli. Wkrótce przyjęli chrzest i stali się 
owocnymi pracownikami w dziele Chrystusa, dzieląc 

Dzień 9.

Dzieło Ducha Świętego
„Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, 

i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (...) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:  
Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was  

nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap 18,1.4).

10dni
MODLITWY

2020



26

się swoimi świadectwami i udzielając lekcji biblijnych 
członkom rodziny i przyjaciołom. Zaczęli uczestniczyć 
w dziele Ducha Świętego, głosząc ewangelię wszystkim 
wokoło. To był prawdziwy cud!

Teksty biblijne do modlitwy
• Mt 28,19-20. Każdy wyznawca Jezusa ma czy-

nić wszystko, co może, w celu głoszenia ewangelii 
zbawienia.

• J 16,13. Kiedy Duch Święty działa, ludzie są prowadze-
ni do prawdy Słowa Bożego.

• Dz 4,29-31. Pierwsi chrześcijanie prosili Boga, by na-
pełnił ich Duchem Świętym, aby mogli odważnie gło-
sić Słowo Boże.

• Ef 4,11-12. Dary Ducha Świętego uzdalniają chrześci-
jan do dzieła posługiwania i budowania Kościoła.

• Dz 9,36-42. Celem cudów jest prowadzenie ludzi 
do wiary w Jezusa.

• Mk 16,15-18. Idźcie na cały świat, uzdrawiajcie cho-
rych, głoście ewangelię, ukazujcie wszystkim charak-
ter Boga.

• Iz 6,8. Oto jestem, Panie! Poślij mnie!

Proponowane modlitwy
• Drogi Ojcze w niebie, uczyń mnie Twoim sługą i po-

móż mi głosić przesłanie Twojej miłości i zbawienia.
• Przez Twoją łaskę, Panie, pragnę się nauczyć i otrzy-

mać moc do głoszenia ewangelii w sposób, jaki Ty 
dla mnie wybierzesz.

• Ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym, abym był mo-
tywowany wewnętrznie do pokonywania przeciwno-
ści i lęku. Pozwól mi być przekazicielem Twojej mocy 
i przesłania zbawienia o ukrzyżowanym i zmartwych-
wstałym Chrystusie.

• Błogosław wysiłki pastorów, pracowników biblijnych, 
nauczycieli i ewangelistów z całego świata. Napełnij 
ich wielką mocą i autorytetem. Oby miliony Twoich 
dzieci przyjęły zbawienie w tym roku!

• Prosimy, pozwól naszym rodzinom objawiać Two-
ją miłość w naszych domach i społeczeństwie. Pro-
simy Cię, byś wnosił zgodę w nasze rodziny, leczył 
nadwątlone więzi, chronił słabszych przed przemo-
cą i objawiał Twoją uświęcającą moc w pozornie bez-
nadziejnych sytuacjach.

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

• Prosimy Cię, byś powołał pielęgniarki i lekarzy do zakła-
dania nowych zborów wśród 1978 grup ludzkich w 22 
krajach Wydziału Zachodniośrodkowoafrykańskiego.

• Modlimy się za 49 milionów ludzi w 19 miastach Wy-
działu Transeuropejskiego, w których nie zostało jesz-
cze ogłoszone przesłanie adwentystyczne.

• Panie, prosimy, niech nasza młodzież nie tylko głosi 
kazania, ale będzie żywym kazaniem. Prosimy o Two-
je błogosławieństwo dla Globalnego Dnia Młodzie-
ży oraz inicjatywy 100 000 Totalne Zaangażowanie 
Młodzieży.

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z na-
szych osobistych list modlitewnych. Daj im serca zdol-
ne poznać Ciebie, zgodnie z Twoim Słowem zapisa-
nym w Jr 24,7.

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 262, 360, 403.
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Świadectwo
„Gdy wstajecie rano, czy czujecie swoją bezradność 

i potrzebę otrzymania siły od Pana? Czy pokornie i z głę-
bi serca przedstawiacie wasze potrzeby waszemu nie-
biańskiemu Ojcu? Jeśli tak, aniołowie zauważą wasze 
modlitwy, a jeśli modlitwy te zostały wypowiedziane 
szczerze, a wy znajdujecie się w niebezpieczeństwie nie-
świadomego popełnienia zła i wywarcia wpływu, który 
innych doprowadzi do zła, wasz anioł stróż będzie przy 
was, kierując was ku lepszemu postępowaniu, dobie-
rając wasze słowa i wpływając na wasze czyny” (Ellen 
G. White, Poselstwo do młodzieży, Warszawa 2011, s. 90).

Pewnego sobotniego wieczora stałem przy zle-
wie w naszej zborowej kuchni i zmywałem naczynia 
po wspólnym posiłku. Młoda studentka z Rosji wycie-
rała naczynia. Wiedziałem, że nie jest ona chrześcijanką, 
więc w duchu modliłem się, by wykorzystać tę okazję 
i powiedzieć jej coś budującego wiarę.

— Chciałbym cię o coś zapytać, jeśli nie masz nic prze-
ciwko temu — powiedziałem.

— Proszę bardzo! Co to takiego? — odpowiedziała.
— Dlaczego tak wielu Rosjan nie jest chrześcijana-

mi? — zapytałem.
— Dlaczego pastor nie zapyta wprost, dlaczego ja 

nie jestem chrześcijanką? — odpowiedziała, uśmiecha-
jąc się.

— No dobrze, dlaczego nie jesteś chrześcijanką? — 
zapytałem, także się uśmiechając.

— Po prostu nie ma dowodu na istnienie Boga — od-
powiedziała rzeczowo, a po chwili zapytała: — A dlacze-
go pastor jest chrześcijaninem?

— Bo mam mnóstwo dowodów, które mnie do tego 
przekonują! — odpowiedziałem.

Roześmiała się i zapytała:
— No dobrze, a jakie to dowody?

Wtedy przedstawiłem jej moje świadectwo tego, cze-
go Bóg dla mnie dokonał.

— Zaproponuję ci eksperyment, może zechcesz go 
spróbować — powiedziałem. — Myślę, że dzięki temu 
możesz odkryć dowód na istnienie Boga. Przez kolej-
nych 30 dni czytaj codziennie kolejne fragmenty Ewan-
gelii Jana. Jeśli skończysz czytać przed upływem 30 dni, 
zacznij czytać od nowa. Ponadto módl się do Boga, kie-
dy jesteś sama. Mów Mu o tym, co tylko ty wiesz, i proś 
Go o coś, o czym nie wie nikt inny, a potem czekaj, co 
się stanie.

— Dobrze! — odpowiedziała. — To nie będzie trud-
ne. Ciekawe, co się stanie.

Jako studentka studiująca w Stanach Zjednoczonych 
w ramach wymiany studentów miała ona za zadanie 
uczestniczyć w życiu rodziny, u której mieszkała, aby 
poznać miejscową kulturę. Ponieważ tak się złożyło, że 
mieszkała u adwentystów dnia siódmego, co sobotę 
przyjeżdżała z nimi do zboru. Dwa tygodnie po tym, 
jak rozpoczęła swój eksperyment, podszedłem do niej 
po nabożeństwie i zapytałem:

— Jak tam twój eksperyment?
Tym razem nie uśmiechała się, ale odpowiedziała 

z niezwykłą powagą:
— Nie rozumiem tego, co się dzieje. Minęły zaled-

wie dwa tygodnie, ale już nie jestem pewna tego, że 
Bóg nie istnieje.

— To dobrze! — odpowiedziałem. — Kontynuuj eks-
peryment, a jestem pewien, że znajdziesz więcej do-
wodów na istnienie Boga, jeśli tylko zachowasz otwar-
ty umysł.

Uśmiechnęła się, podziękowała mi i wyszła. Zanim 
upłynęło 30 dni, wyjechała do domu w Rosji, ale wiem, 
że wróciła tam już jako osoba wierząca w Boga i Jezu-
sa Chrystusa!

Dzień 10.

Trwanie w Duchu Świętym
„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki (...).  

Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (...) Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać 
będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy” (J 14,16.18.23).
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Jak trwamy w obecności Ojca,  
Syna i Ducha Świętego?
1.  Po  prostu spędzamy czas na  studiowaniu Biblii 

z otwartym sercem i umysłem. Jezus jest Słowem (J 
1,14; 14,6-9), a kiedy Go widzimy, widzimy Ojca. To 
Duch Święty natchnął pisarzy Słowa Bożego (2 P 1,21). 
Kiedy czytamy Biblię i wierzymy w jej nauki i obiet-
nice, zostajemy przemienieni na obraz Jezusa (2 Kor 
3,18).

2.  Kiedy modlimy się do Boga, otwierając nasze serce 
przed Nim jak przed Przyjacielem, Duch Święty przy-
bliża się do nas, zmiękcza nasze serce i przygotowuje 
naszego ducha na czekające nas wyzwania. Kiedy się 
modlimy, szatańska moc zostaje przełamana, a my zo-
stajemy uzdolnieni do pokonania pokus dzięki mocy 
Bożej.

3.  W końcu, kiedy jesteśmy posłuszni Biblii i dzielimy 
się jej przesłaniem z innymi ludźmi, przybliżamy się 
do serca Boga, a nasza wewnętrzna istota doznaje 
pokoju (Mt 11,28-30).

Teksty biblijne do modlitwy
• 2 P 1,21. Duch Święty natchnął pisarzy Biblii. Kiedy 

czytamy ją i przyjmujemy, trwamy w Jego obecno-
ści oraz obecności Jezusa i Ojca (J 14,23).

• Łk 11,11-13. Doświadczamy pełniej mocy Ducha Świę-
tego w nas i wokół nas, kiedy modlimy się i prosimy 
Boga o Jego obecność.

• Dz 2,1-4. Duch Święty pragnie, byśmy dzielili się tym, 
czego Bóg nas uczy i jak nas błogosławi. On pragnie, 
by wszyscy ludzie poznali ewangelię i byli zbawieni.

• 1 Tm 2,1-4. Kiedy się modlimy, Duch Święty błogosła-
wi świat wokół nas i prowadzi ludzi do zbawienia.

• Dz 5,31-32. Kiedy jesteśmy posłuszni temu, co Bóg 
poleca nam czynić, doświadczamy pełniej obecno-
ści Ducha Świętego i Jego błogosławieństwa dla nas.

• Rz 8,26. Duch Święty pragnie pomagać nam stawać 
się ludźmi modlitwy. Wówczas też naszym udziałem 
stają się Boże błogosławieństwa (2 Krn 7,14).

Proponowane modlitwy
• Drogi niebiański Ojcze, stwórz we mnie głód Twoje-

go Słowa, abym miał upodobanie w spędzaniu cza-
su z Tobą. Kiedy czytam Biblię, daj mi jasne zrozumie-
nie Twojego charakteru i Twojej woli dla mnie.

• Jezusie, proszę, poślij Ducha Świętego do  mnie 
i uczyń mnie człowiekiem modlitwy. Uczyń mnie wy-
trwałym we wstawienniczej modlitwie, aby wielu lu-
dzi mogło być zbawionych i uwolnionych od szatań-
skich kajdan ciemności.

• Oby mój umysł i  serce były zawsze nakierowane 
na Twoją wolę. Spraw, bym żył w doskonałym posłu-
szeństwie Twoim przykazaniom i Twojemu Słowu.

• „Przyjmij mnie, Panie, na własność. Składam wszystkie 
moje plany u Twoich stóp. Użyj mnie dzisiaj w swojej 
służbie. Bądź dzisiaj ze mną i spraw, aby każda moja 
praca była dokonana w Tobie” (Ellen G. White, Pokój, 
za którym tęsknisz, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 70).

• Panie, polecamy Ci naszych przywódców na całym 
świecie. Prosimy, daj im mądrość, kiedy podejmują 
ważne decyzje i prowadzą Twój lud.

• Modlimy się za nasze dzieci. Prosimy, daj im siłę do od-
ważnego opowiadania się za tobą wbrew przeciwno-
ściom i naciskom otoczenia. Pomóż im dokonywać 
mądrych wyborów i trwać w prawdzie (Iz 44,3-4).

• Modlimy się za rodziny, których życie jest pełne cha-
osu, smutku i zamieszania.

• Panie, oby wielkie ożywienie pierwotnej pobożności 
poruszyło Twój Kościół w dniach ostatecznych. Oby-
śmy trwali w prawdzie, choćby świat miał się zawalić.

• Modlimy się także za siedem lub więcej osób z na-
szych osobistych list modlitewnych. Prosimy, uświa-
dom im, jak bardzo Jezus je miłuje.

• Lokalne intencje modlitewne:  _________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

Proponowane pieśni: 308, 309, 406.
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Ostatnia sobota powinna być czasem wielkiej rado-
ści z wszystkiego, czego Bóg dokonał dla was i waszego 
zboru w czasie 10 Dni Modlitwy. Zaplanujcie ten dzień 
jako świętowanie Bożej dobroci i potężnej mocy. Roz-
ważcie, jak doświadczyliście wylania Ducha Świętego 
podczas tych 10 dni. Ta sobota jest okazją do radowania 
się tym, czego Bóg dokonał, dokonuje i dokona.

Potrzeby każdego zboru są różne, więc we współpra-
cy z miejscowymi przywódcami opracujcie konkretny 
plan dla waszego zboru. Oto niektóre proponowane 
elementy, które możecie uwzględnić podczas sobot-
niego nabożeństwa.

Proponowany porządek nabożeństwa
10.30. Pieśni wstępne.

10.45. Powitanie, ogłoszenia i objaśnienie uroczystości.

11.00. Pieśń pochwalna śpiewana na stojąco.

11.05. Czytanie z podziałem na role na stojąco.

11.10. Modlitwa zgromadzenia prowadzona przez pa-
stora lub starszego zboru. Jest to modlitwa po-
chwalna, a nie prośby kierowane do Boga. Zgro-
madzenie klęczy.

11.15. Wyznanie. Zgromadzenie klęczy. Zgromadzenie 
modli się cichą modlitwą, a następnie osoba pro-
wadząca dziękuje Bogu za wysłuchanie modlitw 
zgromadzenia i przebaczenie grzechów zgod-
nie z obietnicą 1 J 1,9. Po modlitwie uczestnicy 
mogą usiąść.

11.20. Wezwanie do zebrania darów i zebranie darów, 
następnie modlitwa dziękczynna za Boże zaopa-
trzenie i prośba o błogosławieństwo dziesięcin 
i ofiar.

11.25. Specjalna muzyka. Wybierz pieśń pasującą do te-
matu modlitwy.

11.30. Pastor lub inny przywódca przekazuje krótkie 
przesłanie dotyczące znaczenia modlitwy w na-
szym życiu.

11.40. Pastor lub inny przywódca wzywa zgromadzo-
nych do  przedstawienia szczególnych intencji 
modlitewnych. Daj czas ludziom, by mogli przed-
stawić intencje. Następnie inna osoba prowadzi 
w modlitwie błagalnej, przedstawiając prośby Bo-
gu. Po modlitwie osoby przedstawiające intencje 
mogą wrócić na swoje miejsca.

11.55. Modlitwy o szczególne służby i troski. Przykłady: 
modlitwy za lokalne społeczeństwo, ludzi potrze-
bujących Jezusa, lokalną szkołę i służbę dla mło-
dzieży, diecezję i Kościół światowy, małżeństwa 
i rodziny. Każdy segment może być prowadzo-
ny przez osobę zaangażowaną w dana służbę — 
na przykład, modlitwę za szkołę może prowadzić 
jeden z uczniów.

12.10. Końcowa pieśń poświęcająca.

12.15. Błogosławieństwo.

Opcjonalne propozycje  
punktów programu
• Świadectwa wysłuchanych modlitw
• Modlitwa w małych grupach
• Ogłoszenie przyszłych wydarzeń związanych 

ze wspólną modlitwą.
• Historia dla dzieci związana z modlitwą.
• Prezentacja przygotowana przez młodzież.

Sobota, 18 stycznia

Proponowany plan ostatniej soboty

10dni
MODLITWY

2020
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Rozważcie zorganizowanie całonocnego nabożeń-
stwa modlitewnego w ramach 10 Dni Modlitwy. 
Na przykład, możecie rozpocząć o godzinie 18.00 

i zakończyć o godzinie 6.00.

Dlaczego noc modlitwy?
Nie ma nic „świętego” w odmawianiu sobie snu i mo-

dleniu się przez całą noc czy część nocy. Jednak noc mo-
że 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 modli-
twie wszystkie intencje, jakie Bóg wam wskazuje.

Proponujemy, by nocne spotkanie modlitewne by-
ło prowadzone kolejno przez kilka osób. Co jakiś czas 
należy zrobić przerwę. Jako lider powinieneś wyczuć, 
kiedy przerwa jest potrzebna i kiedy przejść do kolej-
nej części modlitwy. Można także przeplatać modlitwę 
czytaniem Biblii. Można modlić się we wszystkich pro-
ponowanych 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 porządek  
pierwszej godziny nocy modlitwy
17.45.  Pieśni pochwalne.

18.00. Powitanie i  wstęp. Mów krótko i  przyjaznym 
tonem.

18.05. Modlitwy chwalące Boga za to, jaki jest (chwale-
nie Jego charakteru).

18.10. Przyjęcie biblijnych obietnic (zob. „Obietnice, 
na które można powołać się w modlitwie”).

18.15. Wyznanie grzechów (cicha modlitwa).

18.20. Przedstawienie intencji modlitewnych.

18.25. Ciche modlitwy.

18.30. Modlitwa wstawiennicza o zbawienie ludzi w wa-
szym społeczeństwie w okolicy zboru.

18.35. Modlitwy nawiązujące do życia, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa.

18.40. Dziękczynienie za Boże dokonania.

18.45. Pieśni modlitewne lub wspólne czytanie tekstów 
pieśni.

18.50. Modlitwa o obecność i moc Ducha Świętego.

18.55. Modlitwy pochwalne i dziękczynne.

Możecie powtarzać ten porządek co godzinę przez 
całą noc, jako że uczestnicy nabożeństwa będą się zmie-
niać. W czasie modlitw w przedstawionych intencjach 
możecie skorzystać z intencji modlitewnych Kościoła 
ogólnoświatowego zamieszczonych w materiale po-
szczególnych dni modlitwy oraz powtórzonych poni-
żej. Poświęćcie także czas na lokalne potrzeby i przed-
stawione intencje.

Innym ciekawym akcentem jest przedstawienie pie-
śni czy recytacji nawiązujących do modlitwy. Można 
także uwzględnić świadectwa wysłuchanych modlitw 
trwające 3-5 minut.

Rankiem możecie uroczyście zakończyć nabożeń-
stwo, np. wspólnym śpiewem i krótkim wystąpieniem 
pastora czy lidera modlitwy. Możecie też przygotować 
wspólne specjalne śniadanie.

Noc modlitwy

Opcjonalne całonocne  
spotkanie modlitewne 10 dnia

10dni
MODLITWY

2020
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Intencje modlitewne  
Kościoła ogólnoświatowego
• Modlimy się za adwentystów cierpiących prześlado-

wanie czy uwięzienie za wiarę.

• Prosimy o duchowe ożywienie wśród adwentystycz-
nej młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół 
i uczelni na całym świecie. Oby ci młodzi adwentyści 
stali się aktywnymi przedstawicielami Chrystusa.

• Modlimy się za 69 procent populacji świata, która ni-
gdy dotąd nie dowiedziała się prawdy o Jezusie.

• Modlimy się za 62 miliony mieszkańców 28 miast by-
łego Związku Radzieckiego, do których nie dotarło 
jeszcze przesłanie adwentystyczne.

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

• Prosimy o powodzenie Ruchu 1000 Misjonarzy w Wy-
dziale Północnoazjatyckopacyficznym i Wydziale Po-
łudniowoazjatyckopacyficznym. Oby ci młodzi ludzie 
zostali obdarzeni mocą do działania w dziele Bożym.

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

• Panie, prosimy powołaj współczesnych waldezjań-
skich studentów, którzy będą gotowi służyć Tobie 
w trudnych miejscach.

• Prosimy za 202 milionami ludzi w 41 miastach Wydzia-
łu Południowoazjatyckopacyficznego, do których nie 
dotarło jeszcze przesłanie adwentystyczne, aby mog-
li oni poznać Jezusa.

• 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 Adwentystyczną Organizacją Pomocy 
i Rozwoju (AOPR) wychodzącą naprzeciw praktycz-
nym potrzebom ludzi na całym świecie.

• Prosimy za 16 milionów ludzi w 6 miastach Wydzia-
łu Południowopacyficznego, do których w najmniej-
szym stopniu dotarło przesłanie adwentystyczne. 
Modlimy się o codzienny chrzest Ducha Świętego 
dla członków Kościoła, którzy z miłością starają się 
docierać do zgubionych ludzi.

• Prosimy, by Duch Święty pomagał nam odkrywać, 
jak możemy dotrzeć do 406 milionów ludzi w 105 
miastach Wydziału Północnoazjatyckopacyficz-
nego, do których w najmniejszym stopniu dotarła 
ewangelia.

• Prosimy, błogosław służbę adwentystycznego kape-
lanatu więziennego mobilizującego pastorów i wy-
znawców do działania dla uwięzionych.

• Panie, wspominamy naszych nauczycieli Szkoły So-
botniej. Pozwól im zrozumieć, jak ważna jest ich pra-
ca dla naszych dzieci.

• Panie, prosimy o  Twoje prowadzenie dla  licznych 
Ośrodków Wpływu, programów zdrowotnych i ro-
dzinnych oraz drużyn harcerstwa adwentystyczne-
go na świecie.

• Boże, prosimy byś pomógł nam miłować nowych wy-
znawców i opiekować się nimi.

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

• Panie, prosimy o Twoją ochronę dla misjonarzy pra-
cujących w niebezpiecznych miejscach.

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

• Modlimy się za ponad 8208 adwentystycznych szkół 
i uczelni oraz niemal 2 miliony uczniów. Niech szko-
ły te zawsze uczą biblijnej prawdy i prowadzą mło-
dych 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.

• Modlimy się za grupy ludzkie w Azji, które nie zna-
ją chrześcijaństwa. Daj nam szczególną mądrość, by 
wychodzić naprzeciw potrzebom tych ludzi.

• 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.

• Panie, prosimy, natchnij adwentystów dnia siódme-
go na całym świecie, by modlili się jak nigdy dotąd 
o późny deszcz Ducha Świętego. Prosimy o wypeł-
nienie tego, co obiecałeś w Jl 2, Oz 6 i Dz 2.

• Modlimy się za 541 grup ludzkich w 18 krajach Wy-
działu Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego. Pro-
simy, prowadź tych ludzi do biblijnej prawdy.

• Wskaż nam, jak możemy wychodzić naprzeciw prak-
tycznym i duchowym potrzebom uchodźców. Oby 
nasz Kościół był znany z miłości do wszystkich ludzi, 
bez względu na to, skąd pochodzą.

• Obyśmy wiernie i w pełni głosili trójanielskie posel-
stwo z Ap 14. Oby wszystkie nasze nauki były nakie-
rowane na miłość i sprawiedliwość Chrystusa.

• Prosimy Cię, byś powołał miejskich misjonarzy zakła-
dających zbory wśród 806 grup ludzkich w 20 krajach 
Wydziału Intereuropejskiego.
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• Prosimy, wzbudź armię pracowników zakładających 
zbory wśród 948 grup ludzkich w 38 krajach Wydzia-
łu Środkowoamerykańskiego.

• Prosimy, naucz nas, jak głosić fundamentalne biblij-
ne zasady wiary wyraźnie, twórczo i z autorytetem. 
Niech miłość Jezusa będzie sednem wszystkiego, 
w co wierzymy.

• Prosimy, byś przygotował młodych ludzi do zakłada-
nia zborów wśród 789 grup ludzkich w 9 krajach Wy-
działu Północnoamerykańskiego.

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

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

• Prosimy, byś powołał bojowników modlitwy wstawia-
jących się za 2568 grupami ludzkimi w 4 krajach Wy-
działu Południowoazjatyckiego. Wspominamy szcze-
gólnie Hope TV w Indiach i Azjatycką Szkołę Pomocy 
dla Niewidomych.

• Modlimy się za działalność wydawnictw adwentystycz-
nych w Wydziale Południowoazjatyckopacyficznym.

• Modlimy się o wypełnienie Twojej obietnicy zapisa-
nej w Ps 32,8 — prowadzenie i kierowanie nas w wy-
pełnieniu wyzwania ewangelizacyjnego 10 Dni 
Modlitwy.

• Prosimy, pozwól naszym rodzinom objawiać Two-
ją miłość w naszych domach i społeczeństwie. Pro-
simy Cię, byś wnosił zgodę w nasze rodziny, leczył 
nadwątlone więzi, chronił słabszych przed przemo-
cą i objawiał Twoją uświęcającą moc w pozornie bez-
nadziejnych sytuacjach.

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

• Prosimy Cię, byś powołał pielęgniarki i lekarzy do zakła-
dania nowych zborów wśród 1978 grup ludzkich w 22 
krajach Wydziału Zachodniośrodkowoafrykańskiego.

• Modlimy się za 49 milionów ludzi w 19 miastach Wy-
działu Transeuropejskiego, w których nie zostało jesz-
cze ogłoszone przesłanie adwentystyczne.

• Modlimy się za nasze dzieci. Prosimy, daj im siłę do od-
ważnego opowiadania się za tobą wbrew przeciwno-
ściom i naciskom otoczenia. Pomóż im dokonywać 
mądrych wyborów i trwać w prawdzie.

• Naucz nas iść za niesamolubnym przykładem Jezu-
sa w zaspokajaniu codziennych potrzeb ludzi wo-
kół nas. Przygotuj nas do służby w roli misjonarzy 
medycznych, wolontariuszy społecznych i przyjaciół 
potrzebujących.

• Panie, oby wielkie ożywienie pierwotnej pobożności 
poruszyło Twój Kościół w dniach ostatecznych. Oby-
śmy trwali w prawdzie, choćby świat miał się zawalić.

• Prosimy, błogosław setki tysięcy działań ewangeliza-
cyjnych na całym świecie w 2020 roku. Prosimy szcze-
gólnie o powodzenie programu ewangelizacyjnego 
Całkowitego Zaangażowania Wyznawców w Papui 
Nowej Gwinei w maju 2020.

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

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

• Modlimy się o chrzest Ducha Świętego dla naszej mło-
dzieży i jej przywódców, zgodnie z obietnicą zapisa-
ną w Dz 1,8. Modlimy się zwłaszcza o błogosławień-
stwa dla młodzieży zaangażowanej w inicjatywę Po-
święć się Mu 20 i inne inicjatywy modlitewne.

• Panie, prosimy, ukaż nam Bożą strategię zdobywania 
Jerychów tego świata przy pomocy trójanielskiego 
poselstwa oraz prowadzenia osób takich jak Rachab 
w każdym mieście do zbawienia w Chrystusie.

• Prosimy, byś powołał nowych liderów młodzieży 
i błogosławił inicjatywę szkoleniową Przywództwa 
Młodzieży Starszej.

• Panie, prosimy, niech nasza młodzież nie tylko głosi 
kazania, ale będzie żywym kazaniem. Prosimy o Two-
je błogosławieństwo dla Globalnego Dnia Młodzie-
ży oraz inicjatywy 100 000 Totalne Zaangażowanie 
Młodzieży.

• Panie, kieruj decyzjami Kościoła podczas Zjazdu Ko-
ścioła w 2020 roku. Oby delegaci, przywódcy i goście 
byli pełni ducha ożywienia i miłości.

• Prosimy, błogosław inicjatywę 100 Dni Modlitwy 
(27 marca — 4 lipca) poprzedzającą Zjazd Kościo-
ła w 2020 roku. Wylej na nas Ducha Świętego, kie-
dy modlimy się o mądrość i Twoje rychłe powtórne 
przyjście.



33

Obietnica Ducha Świętego
„Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej! Pan 

stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom 
chleb, zieleń na polu” (Za 10,1).

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre da-
ry dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebie-
ski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,13).

„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 sprawiedliwo-
ści, i o sądzie” (J 14,26; 16,8).

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy 
we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, któ-
re 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).

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

Obietnice wysłuchania modlitw przez Boga
„Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was 

trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie 
się wam” (J 15,7).

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

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

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

„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).

„I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie 
z wiarą, otrzymacie” (Mt 21,22).

Obietnice, na które można  
powołać się w modlitwie

„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).

„A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Za-
prawdę, 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).

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

Obietnice mocy Bożej
„Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?” (Rdz 

18,14).
„Jahwe będzie walczył za was, wy sami bądźcie spo-

kojni” (Wj 14,14 BKR).
„U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem 

u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10,27).
„Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego do-

kona” (1 Tes 5,24).
„Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł 

nie jest dla ciebie niewykonalny” (Hi 42,2).
„Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż prze-

ciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczę-
dził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał 
z nim darować nam wszystkiego?” (Rz 8,31-32).

„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).

„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 mdle-
ją, 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).

10dni
MODLITWY

2020
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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 wszę-
dzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).

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

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

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

„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 wyrów-
nane, 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).

„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 za-
wiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!” 
(Pwt 31,8).

„Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wy-
brać drogę” (Ps 25,12).

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

„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 na-
wet 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).

„I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jesz-
cze 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).

„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).

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

„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).

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

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

Obietnice przebaczenia
„I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imie-

niem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i od-
wrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z nie-
bios, i odpuszczę ich grzechy i  ich ziemię uzdrowię” 
(2 Krn 7,14).

„Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, i  je-
steś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywa-
ją” (Ps 86,5).

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

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

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

„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).

„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, odpusz-
czenie grzechów, według bogactwa łaski jego” (Ef 1,7).

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).

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

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bo-
giem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę 
cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Iz 41,10).

„Przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą bę-
dziecie 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 
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w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie 
umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).

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

„Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie bę-
dziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16).

„Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami wa-
szymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wa-
mi” (Rz 16,20).

„Nie przypodobywajcie się temu światu, ale się prze-
mieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, aby-
ście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjem-
na i doskonała” (Rz 12,2 BG).

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

Obietnice uzdrowienia
„Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twe-

go, 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 do-
tknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój le-
karz” (Wj 15,26).

„Póki będą trwać dni twoje, słynąć będzie moc two-
ja” (Pwt 33,25).

„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszyst-
kich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy 
twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zgu-
by życie twoje; on wieńczy cię łaską i litością. On nasyca 
dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła mło-
dość twoja” (Ps 103,2-5).

„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).

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż bo-
leści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym 
zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy 
na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpie-
nia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zranio-
ny, 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 ulecze-
ni” (Iz 53,3-5).

„Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw 
mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą mo-
ją!” (Jr 17,14).

„Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię 
z twoich ciosów — mówi Pan” (Jr 30,17).

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

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

„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 uzdro-
wi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się 
grzechów, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).

Obietnice siły do pełnienia woli Bożej
„Oczekujże Pana, wzmacniaj się, a on utwierdzi serce 

twoje; przeto oczekuj Pana” (Ps 27,14 BG).
„Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny 

nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrz-
ny 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 wi-
dzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wiecz-
ne” (2 Kor 4,16-18).

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

„Wszystko mogę w  tym, który mnie wzmacnia, 
w Chrystusie” (Flp 4,13).

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

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

Obietnice dla świadków Boga
„Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już 

dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy je-
steście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, 
nie ma innej opoki, nie znam żadnej” (Iz 44,8).

„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 so-
bą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania” 
(2 Kor 5,18).

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

„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 kapłań-
stwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności 
do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9).

„Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, za-
wsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym 
się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej” (1 P 3,15).
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Wyzwanie ewangelizacyjne  
10 Dni Modlitwy

Każdy może uczynić coś, by przyspieszyć powtór-
ne przyjście Jezusa przez całkowite zaangażowa-
nie wyznawców.

„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 przycho-
dziliście do mnie” (Mt 25,35-36).

W książce Śladami Wielkiego Lekarza czytamy: „Musi-
my prowadzić podwójne życie — życie rozwagi i działa-
nia oraz życie cichej modlitwy i poważnej pracy” (Ellen 
G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, 
wyd. VI, s. 383). Naszym przywilejem jest ukazywać in-
nym miłość Jezusa. Przyjęliśmy tak wielką miłość nasze-
go Zbawiciela, więc nie zatrzymujmy jej tylko dla siebie. 
Dzielmy się Jego miłością z bliźnimi.

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 mod-
litwie. „Osobista praca dla bliźnich powinna być po-
przedzona solidną osobistą modlitwą, bowiem potrze-
ba wielkiej mądrości, by zrozumieć sztukę ratowania 
dusz. Zanim nawiążecie łączność z ludźmi, nawiążcie 
łączność z Chrystusem. U tronu niebiańskiej łaski uzy-
skacie 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 chciał-
byś 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 zaprasza-
jąc 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.
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• Zbierz odzież dla potrzebujących. Możesz zało-
żyć 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 odbywają-
cych 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 tygo-
dniu 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 schroni-
sku 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 ewan-
gelizacyjnych. 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.


