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Instrukcje dla lidera grupy modlitewnej
Witaj w programie 10 Dni Modlitwy 2018! W ramach
programu 10 Dni Modlitwy Bóg dokonał wielu cudów,
odkąd program ten rozpoczął się pod nazwą Operacja
Globalny Deszcz w 2006 roku. Duch Święty dokonywał
ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego
zapału, a także uzdrawiał więzi. Modlitwa prawdziwie
prowadzi do duchowego ożywienia!
Poniższe wskazówki mają pomóc ci jako liderowi.
Pierwsza część dotyczy tematów związanych z programem 10 Dni Modlitwy 2018, a druga część obejmuje
wskazówki pomocne dla ciebie i twojej grupy modlitewnej. Pamiętaj, że są to jedynie przykładowe pomysły.
Możesz je swobodnie zmieniać według tego, jak Duch
Święty cię poprowadzi.
Podczas 10 Dni Modlitwy 2018 twoja grupa powinna się spotykać codziennie osobiście, telefonicznie lub
za pomocą wideokonferencji na godzinę wspólnej
modlitwy. Jedenasty dzień przypada na szabat. Na ten
dzień zaplanowane jest podsumowanie tego wszystkiego, czego Bóg dokona w odpowiedzi na wspólne
modlitwy. Mamy nadzieję, że te pomysły i sugestie pomogą uczynić 10 Dni Modlitwy 2018 mocnym doświadczeniem dla twojej grupy modlitewnej i całego zboru.
Wyruszając ku temu doświadczeniu poświęć chwilę
na przeczytanie świadectw osób, które uczestniczyły
w programie 10 Dni Modlitwy 2017.
• „Dziękuję wam! Nasz zbór doznał ożywienia i doświadczyliśmy wielkiej jedności, choć wcześniej byliśmy
podzieleni. Ujrzeliśmy Chrystusa w niebiańskiej świątyni i modlimy się, byśmy trwali w Nim. Jak dotąd jedność
jest wyraźną odpowiedzią na modlitwę, a kiedy napłyną kolejne indywidualne świadectwa, zaraz je wyślę”
(Shadreck Charumbira).
• „Dziękuję wam za wspaniały program. Zostałam
wybrana jako asystentka lidera służby modlitewnej
w naszym niewielkim zborze. Zaczęliśmy nasz program od sobotniego postu i modlitwy, a potem w środę rozpoczęliśmy 10 Dni Modlitwy. Wielu członków zboru wzięło udział w spotkaniach. W odpowiedzi na nasze modlitwy nasza lokalna misja przydzieliła pastora
do pracy w naszym zborze po kilku latach bez pastora.

Módlcie się za mnie i nasz mały zbór!” (Gwen Pakua,
Sarakolk Kimbe, Zachodnia Nowa Brytania, Papua Nowa Gwinea).
• „Nasz zbór wynajął autobus co wieczór przywożący członków zboru na spotkania w ramach programu
10 Dni Modlitwy. Kierowca autobusu przywozi często
członków naszego zboru na regularne środowe i niedzielne wieczorne nabożeństwa, a potem przyjeżdża
po nich i odwozi ich do domów. Pierwszego dnia programu ktoś zaprosił go, by został na spotkaniu. Zgodził
się! Kiedy późnym wieczorem wrócił do domu, opowiedział swojej narzeczonej o swoim doświadczeniu
i namówił ją, by następnego dnia udała się wraz z nim.
Oboje wzięli udział w kolejnym spotkaniu i wszystkich
następnych. Pod koniec programu 10 Dni Modlitwy rozmawiali ze starszym zboru o swoich planach pobrania
się i pójścia za Panem. Pamiętajcie o nich w modlitwach.
Każdy z tych 10 wieczorów był błogosławieństwem. Prowadziliśmy spotkania zgodnie z sugerowanym programem, dodając jeden punkt. Czytaliśmy fragmenty z Pisma Świętego o życiu Chrystusa od ostatniej wieczerzy do zmartwychwstania. Każdego wieczora czuliśmy
obecność Ducha Świętego. Bywały wieczory, kiedy było
nas 40, a połowę stanowili goście nie należący do zboru. Czuliśmy Bożą obecność i wiem, że ludzie modlili się
za nas w tym czasie. Niechaj Bóg nadal wylewa swego
Ducha na swój Kościół!” (Danny Moonie, Des Barras, St.
Lucia).
• „Program 10 Dni Modlitwy był błogosławieństwem.
Doświadczyliśmy wylania Ducha Świętego na mówców, uczestników i wszystkich, którzy przyłączyli się
do wspólnej telefonicznej modlitwy. W telefonicznych
spotkaniach uczestniczyły osoby z pięciu różnych stanów i różnych Kościołów. Dziękujemy Bogu za to, że
posługuje się tą służbą, by pozyskiwać ludzi dla swego
królestwa” (Doris Johnson, Richmond, Virginia, Stany
Zjednoczone).
• „Jakimże wspaniałym doświadczeniem było
dla mnie uczestniczenie w programie 10 Dni Modlitwy.
Modliłam się do Pana, by pozwolił mi zdobyć pieniądze
na czesne, bo nie miałam pojęcia, skąd je wziąć. Służymy
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żywemu Bogu! Moja prośba została spełniona już drugiego dnia i zawsze będę chwalić Pana za Jego wierność
wobec Jego ludu” (Beaulity Dube).
• „Pod koniec roku Justin był bardzo przygnębiony, zwłaszcza problemami finansowymi naszej rodziny. Po 10 Dniach Modlitwy znalazł pokój i zadowolenie. To jest coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył
w swoim życiu i przyznaje, że Bóg z pewnością jest dobry i wielki” (Elijah Mwakio, Kenya Coast Field).
• „Nasz zbór (Northside SDA) uczestniczył w programie 10 Dni Modlitwy od 6 lat. W tym roku nasza grupa zbierała się jak zwykle, by modlić się i chwalić Boga, a po zakończeniu spotkania wszyscy rozchodzili
się do domu. Pewnego wieczora dotarła do nas wiadomość, że jeden z członków naszego zboru został

porwany w pobliżu swojego domu i wywieziony
na pustkowie. Zazwyczaj takie porwania kończą się
fatalnie. Członkowie naszego zboru padli na kolana
i modlili się do Boga chwały, aby nic złego nie stało
się jednemu z Jego dzieci. Po godzinie otrzymaliśmy
wiadomość, że Wesley został uwolniony i nie stała mu
się krzywda. Nie wiem, jak wyjaśnić ten cud inaczej niż
w ten sposób, że Bóg posłał mu na pomoc swoich aniołów. Znaleziono jego samochód, a Wesley był w szoku,
ale jego wiara w Boga podwoiła się. W szabat wypełniał swoje obowiązki, jak zwykle, choć minęły zaledwie dwa dni od incydentu! Bogu niech będzie chwała
i niech ta historia będzie zachętą dla braci i sióstr rozsianych po świecie” (Ronnie Naidoo, Johannesburg,
Republika Południowej Afryki).

ZASADNICZE ELEMENTY PROGRAMU 10 DNI MODLITWY
Dlaczego studiujemy
strój najwyższego kapłana?

byście jak najlepiej przyjęli gości i aby poczuli się oni
częścią grupy.

Wszystko, co Bóg czyni, ma cel. Każdy szczegół ma
znaczenie i powód istnienia. Dotyczy to także stroju
starotestamentowego najwyższego kapłana. W książce
Patriarchowie i prorocy czytamy, że „wszystko, co było
związane z wyglądem i zachowaniem kapłanów, miało
wzbudzać w tym, który na nich patrzył, poczucie świętości Boga, świętości służby ku Jego czci oraz czystości
wymaganej od tych, którzy znajdują się w Jego obecności” (Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa
2013, wyd. VI, s. 247). Przyjrzyjmy się symbolice ubioru
najwyższego kapłana, by dowiedzieć się, czego możemy się nauczyć z tej symboliki w XXI wieku.

Fragmenty pism Ellen White
o symbolice stroju najwyższego kapłana

Na każdy dzień wybraliśmy fragmenty z pism Ellen
White i wersety biblijne. Wyjaśniają one, co oznaczały
poszczególne elementy stroju najwyższego kapłana.
Sugerujemy, byście przeczytali wspólnie te cytaty. Możecie to zrobić na początku czasu poświęconego na modlitwę, aby wgłębić się w temat, ale możecie też wpleć
czytanie między modlitwy.

Sugerowany czas
na poszczególne elementy spotkania
w części poświęconej na modlitwę

Codzienna karta tematyczna

To, ile czasu poświęcicie na każdą z części modlitwy,
będzie się różnić za każdym razem. Poniższe ramy czasowe to jedynie sugestia na podstawie tego, co zazwyczaj najlepiej się sprawdza:
• Powitanie/wprowadzenie: 2-5 minut.
• Czytanie Pisma Świętego i cytatów Ellen White: 3 minuty.
• Chwalenie Boga w modlitwie: 10 minut.
• Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa nad grzechem: 3-5
minut.
• Prośby i wstawiennictwo: 30-35 minut.
• Dziękczynienie: 10 minut.

Na każdy z 10 dni przygotowana została karta tematyczna. Zawiera ona sugerowany plan spotkania
oraz propozycje tematu modlitw i wspólnych pieśni.
Następnie zawiera fragmenty z Biblii i pism Ellen White, które pozwalają zgłębić temat dnia. Zaleca się, by
każdy z uczestników przestudiował kartę tematyczną
przed spotkaniem modlitewnym i miał ją ze sobą, 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 modlitwie wokół tematu dnia. Przyłącz się do modlitwy opartej na fragmentach Pisma Świętego, cytatach i intencjach
modlitewnych zawartych w karcie tematycznej. Jednak
pamiętaj, że nie chodzi o wykonanie planu. Możecie podzielić się na mniejsze grupy i każda z grup może modlić
się w innych intencjach z podanej listy.
Niektóre z intencji odnoszą się w szczególny sposób
do ogólnoświatowego Kościoła Adwentystycznego.
Ważne, byśmy modlili się razem za nasz Kościół, ale możecie też modlić się w bardziej ogólny sposób, zwłaszcza jeśli w grupie są goście spoza Kościoła. Módlcie się,

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. Zachęć uczestników, aby modlili się, by Duch Święty prowadził tych ludzi do trwania w Chrystusie. Członkowie
grupy powinni także prosić Boga, by wskazał im, o jakie szczególne potrzeby tych siedmiu osób mogą się
4

modlić i jak mogą się zwrócić do nich z pomocą podczas tych 10 dni.

sobie, że nie ma nic niemożliwego dla Boga. Obietnice pomagają nam odwrócić wzrok od naszych słabości i trudności, a skierować go na Jezusa. W każdej słabości i zmaganiach możemy znaleźć w Biblii obietnice,
na które możemy się powołać. Zachęć uczestników, by
szukali więcej obietnic i spisywali je, aby mogli powołać
się na nie w przyszłości.
„Powinniśmy Bogu przedstawiać nasze prośby. Powinniśmy powoływać się na Jego obietnice z taką wiarą i ufnością, aby zgromadzeni widzieli, że potrafimy
zwyciężać Boga w modlitwie. W ten sposób utwierdzą
się słuchacze w wierze i przekonaniu o obecności Bożej na zebraniu i otworzą swe serca na przyjęcie Jego
szczodrych błogosławieństw. Wzrośnie też i pomnoży
się wiara w waszą szczodrość i dzięki temu zgromadzeni będą życzliwie i z własnej woli słuchać tych wskazań,
jakich udzielił mówca” (Ellen G. White, Ewangelizacja,
Warszawa 1967, wyd. I, s. 98).
„Bóg ma całe niebo pełne błogosławieństw dla tych,
którzy chcą być Jego współpracownikami. Każdy, kto
jest posłuszny całym sercem, może z ufnością i ze spokojem oczekiwać spełnienia obietnicy. Musimy mieć
mocne, niezachwiane zaufanie do Boga. Często zwleka
On ze spełnieniem prośby, bo chce doświadczyć naszą
wiarę, chce zobaczyć, czy nasze pragnienie jest mocne
i szczere. Modląc się zgodnie z Jego Słowem, powinniśmy wierzyć obietnicy i przedkładać nasze prośby z wytrwałością i natarczywością, którym nie będzie można
odmówić” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 89).
Post. Zachęć uczestników programu 10 Dni Modlitwy,
by rozważyli jakiegoś rodzaju post, np. od oglądania telewizji, słuchania świeckiej muzyki, oglądania filmów,
surfowania po internecie czy jakiegoś rodzaju pokarmów, zwłaszcza tych ciężkostrawnych. Zaoszczędzony
czas niech poświęcą na modlitwę i studiowanie Biblii,
prosząc Boga o pomoc dla siebie i zboru, byście trwali
pełniej w Chrystusie. Przyjmując prosty sposób odżywiania członkowie grupy mogą sprawić, że ich umysły
będą bardziej otwarte na głos Ducha Świętego.
Duch Święty. Nie zapomnijcie prosić, by Duch Święty
wskazał wam, jak i o co powinniście się modlić w kontekście sytuacji życiowej poszczególnych osób. Biblia
uczy nas, że nie wiemy, jak się modlić i o co się modlić,
ale Duch Święty wstawia się za nami.
„Nie tylko mamy prosić w imieniu Chrystusa, ale również z natchnienia Ducha Świętego. Jest przecież powiedziane: »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, poważnie 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).

Sobotnie nabożeństwo
podczas 10 Dni Modlitwy 2018

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

Szczególne podsumowanie
w ostatnią sobotę

Zwłaszcza ostatnia sobota powinna być zaplanowana jako czas radości ze wszystkiego, czego Bóg dokonał podczas 10 Dni Modlitwy. Przeznaczcie odpowiednio dużo czasu na świadectwa wysłuchanych modlitw,
biblijne nauczanie/kazanie o modlitwie oraz wspólny
śpiew. Poprowadź zgromadzenie w modlitwie, aby ci,
którzy nie uczestniczyli w codziennych spotkaniach,
mogli doświadczyć radości wspólnej modlitwy. Zob.
wskazówki w materiale na dzień 11.

Pokłosie 10 Dni Modlitwy 2018

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

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 modą się o to samo uzgodniwszy to
wcześniej. Taka modlitwa ma moc. Nie sądźcie, że skoro
jedna osoba modliła się w jakiejś intencji, inni nie powinni wspomnieć jej w modlitwie. „Nadto powiadam wam,
że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest
w niebie” (Mt 18,19). Jakże budujące jest to, kiedy wspieramy się nawzajem w modlitwie!
Powoływanie się na Boże obietnice. Przygotowaliśmy zbiór obietnic, na które można się powołać w modlitwie. Zachęć uczestników spotkań, by modląc się powoływali się na Boże obietnice. Łatwo jest skupiać uwagę na naszych problemach. Ale kiedy powołujemy się
na Boże obietnice, nasza wiara wzrasta i przypominamy
5

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 ważnym elementem wspólnej modlitwy. Kiedy uczestnicy
siedzą daleko od siebie, trudno jest im nawet słyszeć
nawzajem swoje modlitwy.
Prowadzenie dziennika modlitewnego. Prowadzenie dziennika podczas 10 Dni Modlitwy może być
dobrym sposobem na zapamiętywanie codziennych
tematów modlitwy, podejmowanie konkretnych zobowiązań wobec Boga oraz rozpoznawanie Jego błogosławieństw. Zapisywanie naszych modlitw i rejestrowanie
odpowiedzi Boga na nie jest pewnym sposobem budowania wiary.
Dziennik modlitewny podczas 10 Dni Modlitwy można prowadzić na kilka sposobów. Możecie poświęcić czas
podczas spotkań modlitewnych, aby uczestnicy mogli zanotować swoje prośby kierowane do Boga. Możecie prowadzić grupowy dziennik modlitw i odpowiedzi — czy
to w notatniku, czy na dużym arkuszu, czy w internecie.
Wystarczy duża kartka papieru podzielona na dwie kolumny. W lewej kolumnie zapisujcie prośby, a w prawej
odpowiedzi. Dobrze jest wracać do tych wpisów i przypominać sobie, jak Bóg odpowiadał na wasze modlitwy!
Szacunek dla Boga. Zachęcaj uczestników słowem
i przykładem do okazywania szacunku dla Boga. Przychodzimy to sali tronowej Króla wszechświata. Nie traktujmy tego czasu modlitwy z lekceważeniem w naszej
postawie czy manierach. Jednak nie jest konieczne, byśmy przez cały czas klęczeli. Godzina modlitwy powinna
zostać spędzona wygodnie, więc zachęć uczestników,
by klęczeli, siedzieli lub stali, stosownie do tego, jak Bóg
ich prowadzi i jak jest im wygodniej.
Modlitwa pojedynczymi zdaniami. Modlitwy powinny być krótkie i rzeczowe. To daje innym okazję,
by się modlić. Starajcie się ograniczyć swoje modlitwy do kilku zdań. Każdy może się modlić wielokrotnie. Krótkie modlitwy, najlepiej jednozdaniowe, czynią czas modlitwy interesującym i pozwalają Duchowi

Świętemu wywierać wpływ na uczestników spotkania
w czasie modlitwy. Nie musicie zaczynać i kończyć każdego zdania modlitwy wyrażeniami takimi jak: „Drogi
Boże” i „Amen”. Niech wasze modlitwy będą jedną długą rozmową z Bogiem.
Milczenie. Jako lider grupy nie staraj się zdominować
czasu poświęconego na modlitwę. Cel jest taki, by inni
się modlili. Chwile milczenia są dobre, bo dają Bogu czas,
by przemawiał do serc uczestników. Pozwólcie Duchowi Świętemu działać i niech każdy ma okazję się modlić.
Śpiew. Spontaniczny grupowy śpiew połączony
z modlitwą dodaje piękna spotkaniu modlitewnemu.
Proponowane pieśni są podane pod koniec planu spotkania. Nie musicie odśpiewać wszystkich proponowanych pieśni — są to tylko propozycje do wykorzystania.
Śpiew jest dobrym sposobem przejścia z jednej części
modlitwy do kolejnej.
Podawanie intencji modlitewnych w czasie modlitwy. Nie pytaj o intencje modlitewne przed rozpoczęciem modlitwy. Zamiast tego poproś uczestników,
by modląc się wymieniali intencje i zachęcali innych
do przyłączenia się do modlitwy w danej intencji. Dlaczego? Bo to oszczędza mnóstwo czasu! Rozmawianie
o intencjach często pochłania większość czasu przeznaczonego na modlitwę. Szatan cieszy się, kiedy zamiast
się modlić w jakiejś sprawie, zaczynamy o niej dyskutować. Słysząc o problemie, ludzie mają skłonność do wyrażania współczucia i sugerowania rozwiązań. A przecież moc pochodzi od Boga! Im więcej się modlimy, tym
więcej Jego moc zdziała.
Osobiste nabożeństwo. To bardzo ważna kwestia!
Nie zapomnij, że jako lider musisz spędzać codziennie
czas u stóp Jezusa, rozmawiając z Nim i studiując Jego Słowo. Jeśli poznawanie Boga będzie najważniejsze
dla ciebie, twoje duchowe doświadczenie będzie harmonijne i błogosławione. „Moc, która wstrząsnęła światem w dniach wielkiej reformacji, wypływała z ukrytych
miejsc modlitwy. Tam, w świętej ciszy, słudzy Boży opierali się na skale Jego obietnic” (Ellen G. White, Wielki bój,
Warszawa 2017, wyd. XVIII, s. 129).
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10

dni 2018

MODLITWY
Wprowadzenie

Witaj w programie 10 Dni Modlitwy 2018! Jesteśmy
wdzięczni Bogu, że możemy rozpocząć ten rok modlitwą. W minionych latach Bóg dokonał wielu cudów,
kiedy przychodziliśmy do Niego w modlitwie i poście.
Duch Święty dokonywał ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapału, a także uzdrawiał więzi.
Modlitwa prawdziwie prowadzi do duchowego ożywienia!
Wierzymy, że życie twoje i tych, za których się modlisz, zmieni się na lepsze, kiedy wraz z innymi członkami zboru będziesz się modlił o wylanie Ducha Świętego, którego Ojciec obiecał dać tym, którzy Go proszą.
Przeczytaj kilka świadectw osób, które uczestniczyły
w programie 10 Dni Modlitwy 2017.
• „Dziękuję wam! Nasz zbór doznał ożywienia i doświadczyliśmy wielkiej jedności, choć wcześniej byliśmy
podzieleni. Ujrzeliśmy Chrystusa w niebiańskiej świątyni i modlimy się, byśmy trwali w Nim. Jak dotąd jedność
jest wyraźną odpowiedzią na modlitwę, a kiedy napłyną kolejne indywidualne świadectwa, zaraz je wyślę”
(Shadreck Charumbira).
• „Dziękuję wam za wspaniały program. Zostałam
wybrana jako asystentka lidera służby modlitewnej
w naszym niewielkim zborze. Zaczęliśmy nasz program od sobotniego postu i modlitwy, a potem w środę rozpoczęliśmy 10 Dni Modlitwy. Wielu członków zboru wzięło udział w spotkaniach. W odpowiedzi na nasze modlitwy nasza lokalna misja przydzieliła pastora
do pracy w naszym zborze po kilku latach bez pastora.
Módlcie się za mnie i nasz mały zbór!” (Gwen Pakua,
Sarakolk Kimbe, Zachodnia Nowa Brytania, Papua Nowa Gwinea).
• „Nasz zbór wynajął autobus co wieczór przywożący członków zboru na spotkania w ramach programu
10 Dni Modlitwy. Kierowca autobusu przywozi często
członków naszego zboru na regularne środowe i niedzielne wieczorne nabożeństwa, a potem przyjeżdża
po nich i odwozi ich do domów. Pierwszego dnia programu ktoś zaprosił go, by został na spotkaniu. Zgodził
się! Kiedy późnym wieczorem wrócił do domu, opowiedział swojej narzeczonej o swoim doświadczeniu

i namówił ją, by następnego dnia udała się wraz z nim.
Oboje wzięli udział w kolejnym spotkaniu i wszystkich
następnych. Pod koniec programu 10 Dni Modlitwy rozmawiali ze starszym zboru o swoich planach pobrania
się i pójścia za Panem. Pamiętajcie o nich w modlitwach.
Każdy z tych 10 wieczorów był błogosławieństwem. Prowadziliśmy spotkania zgodnie z sugerowanym programem, dodając jeden punkt. Czytaliśmy fragmenty z Pisma Świętego o życiu Chrystusa od ostatniej wieczerzy do zmartwychwstania. Każdego wieczora czuliśmy
obecność Ducha Świętego. Bywały wieczory, kiedy było
nas 40, a połowę stanowili goście nie należący do zboru. Czuliśmy Bożą obecność i wiem, że ludzie modlili się
za nas w tym czasie. Niechaj Bóg nadal wylewa swego
Ducha na swój Kościół!” (Danny Moonie, Des Barras, St.
Lucia).
• „Program 10 Dni Modlitwy był błogosławieństwem.
Doświadczyliśmy wylania Ducha Świętego na mówców, uczestników i wszystkich, którzy przyłączyli się
do wspólnej telefonicznej modlitwy. W telefonicznych
spotkaniach uczestniczyły osoby z pięciu różnych stanów i różnych Kościołów. Dziękujemy Bogu za to, że
posługuje się tą służbą, by pozyskiwać ludzi dla swego
królestwa” (Doris Johnson, Richmond, Virginia, Stany
Zjednoczone).
• „Jakimże wspaniałym doświadczeniem było dla
mnie uczestniczenie w programie 10 Dni Modlitwy.
Modliłam się do Pana, by pozwolił mi zdobyć pieniądze na czesne, bo nie miałam pojęcia, skąd je wziąć.
Służymy żywemu Bogu! Moja prośba została spełniona
już drugiego dnia i zawsze będę chwalić Pana za Jego
wierność wobec Jego ludu” (Beaulity Dube).

Temat 10 Dni Modlitwy 2018:
Nasz Najwyższy Kapłan

Podczas 10 Dni Modlitwy 2018 przyjrzymy się strojowi
starotestamentowego najwyższego kapłana, by przekonać się, czego możemy się nauczyć z niego dla siebie.
W książce Życie Jezusa czytamy: „Wszystko, co nosili na sobie kapłani, powinno być całe i bez żadnej skazy. Ten piękny, oficjalny strój miał oddawać charakter
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wielkiego prawzoru, Jezusa Chrystusa. Bóg mógł przyjąć
tylko to, co było doskonałe, zarówno w ubraniu i zachowaniu, jak w słowie i w duchu. Bóg jest święty, a Jego
chwała i doskonałość muszą być ukazane w ziemskiej
służbie. Jedynie doskonałość może we właściwy sposób
przedstawić świętość niebiańskiej służby” (Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 638).
Wszystko, co nosił i czynił kapłan miało wywrzeć
wrażenie na ludziach: „Wszystko, co było związane
z wyglądem i zachowaniem kapłanów, miało wzbudzać w tym, który na nich patrzył, poczucie świętości
Boga, świętości służby ku Jego czci oraz czystości wymaganej od tych, którzy znajdują się w Jego obecności” (Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa
2013, wyd. VI, s. 247). W czasie tych 10 Dni Modlitwy
odkryjemy pewne duchowe lekcje zawarte w symbolice stroju kapłana.

Jak możesz się powoływać na Jego obietnice?
Na przykład, kiedy modlisz się o pokój, możesz się powołać na J 14,27 i powiedzieć: „Panie, Ty powiedziałeś
nam w swoim Słowie: »Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka«. Daj nam
pokój, którym obiecałeś nas obdarzyć”. Dziękuj Panu,
że obdarza cię pokojem, nawet jeśli nie czujesz jeszcze,
że to się stało.
W załączniku zatytułowanym „Obietnice, na które
możesz się powołać w modlitwie” zamieściliśmy szereg Bożych obietnic. Czytaj i studiuj je, zanim będziesz
się modlił. Powołuj się na nie w swoich osobistych modlitwach, jak również w modlitwach w grupie.

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 bardziej gorliwy, przebudzony, nie ufający własnej mądrości, ale mądrości swego Przywódcy. Powinni wyznaczyć
dni na post i modlitwę. Nie należy wymagać zupełnego
wstrzymywania się od spożywania posiłków, ale należy
jeść oszczędnie i najprostszy pokarm” (Ellen G. White,
Counsels on Diet and Foods, s. 188-189; zob. Chrześcijanin a dieta, s. 130).
Wiemy, że Daniel spożywał tylko owoce i warzywa
przez dziesięć dni. Podobnie zachęcamy cię do przyjęcia
bardzo prostej diety podczas tych dziesięciu dni. 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 Panem. Po drugie, im prostsza nasza dieta, tym lżej strawna i tym bardziej sprzyjająca czystości umysłu. Jeśli pragniemy mieć czystszy umysł, by słyszeć głos Boga, i jeśli
pragniemy przybliżyć się do Niego, musimy zadbać o to,
by sposób odżywiania nie przeszkadzał nam w tym.
Post polega nie tylko na powstrzymaniu się od spożywania pokarmu. Zachęcam cię także do postu od telewizji, filmów, gier komputerowych, a nawet korzystania z portali społecznościowych czy materiałów audio-wizualnych w serwisach internetowych. Nawet rzeczy,
które nie są złe same w sobie, jak portale społecznościowe czy serwisy służące do dzielenia się materiałami 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 działać w nas i przez nas. „W pewnych sytuacjach post i modlitwa są rzeczą właściwą i godną polecenia. W rękach
Boga służą one oczyszczeniu serca i otwarciu umysłu.
Otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ

Sugerowane wskazówki
dotyczące modlitwy

• Niech twoje modlitwy będą krótkie — jedno dwa
zdania w danej intencji. Daj innym możliwość modlić
się, tak by wszyscy mogli czynnie uczestniczyć w modlitwie. Możesz się modlić po wielokroć, podobnie jak
zabierasz wielokrotnie głos w rozmowie.
• Milczenie jest dobre, gdyż daje wszystkim czas
na słuchanie Ducha Świętego.
• Wspólne śpiewanie pieśni pod kierunkiem Ducha
Świętego jest także wielkim błogosławieństwem. Nie
potrzebujecie do tego akompaniamentu — możecie
śpiewać pieśni, których melodię dobrze znacie.
• Zamiast poświęcać cenny czas przeznaczony na modlitwę na przedstawianie intencji modlitewnych, po prostu przedstaw te intencje w modlitwie. Inni będą mogli
modlić się w tych intencjach i powoływać się na Boże
obietnice w potrzebach przedstawionych w modlitwie
przez ciebie.

Powoływanie się na obietnice Boże

Bóg dał nam wiele obietnic w Jego Słowie. Naszym
przywilejem jest powoływanie się na nie w naszych modlitwach. Wszystkie Jego przykazania i rady są jednocześnie obietnicami. On nigdy nie żąda od nas niczego,
czego nie moglibyśmy zrobić w Jego mocy.
Gdy się modlimy, łatwo przychodzi nam skupiać uwagę na naszych potrzebach, trudnościach i wyzwaniach,
a następnie biadać i użalać się nad naszą sytuacją. Nie
taki jest cel modlitwy. Modlitwa ma wzmacniać naszą
wiarę. Dlatego zachęcam cię, byś w modlitwie powoływał się na Boże obietnice. Pomogą ci one przenieść
wzrok z siebie i swoich słabości na Jezusa i Jego potęgę.
Patrząc na Niego zmieniamy się na Jego obraz.
„Każda obietnica w Słowie Bożym jest przeznaczona
dla nas. W naszych modlitwach przedstawiajmy słowa
Jahwe obłożone Jego przysięgą i przez wiarę przyjmujmy na własność Jego obietnice” (Ellen G. White, W atmosferze niebios, Warszawa 2001, wyd. I, s. 71).
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korzymy nasze dusze przed Bogiem” (Ellen G. White,
Medyczna praca misyjna, Warszawa 2009, wyd. I, s. 267).
Ukorzmy się przed Bogiem i szukajmy Go całym sercem, umysłem i ze wszystkich sił. Przybliżmy się do Niego w modlitwie i poście, a On przybliży się do nas.

o dar Ducha 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 skruszeni, wyznając wasze grzechy, odrzucając
wszelki grzech i skażenie, a waszym przywilejem jest
dowieść prawdziwości obietnic Pańskich. (...) Mamy
wierzyć Słowu Bożemu, gdyż miarodajną próbą charakteru jest fakt, iż budujcie się w najświętszej wierze.
Bóg wypróbowuje was przez Jego Słowo. Nie macie
czekać na cudowne emocje, zanim uwierzycie, że Bóg
was wysłuchał. Emocje 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 przebaczenie grzechów, o Ducha Świętego, o charakter podobny do Chrystusowego, o mądrość i siłę do wykonania Jego dzieła, o każdy dar, jaki obiecał, ale musimy
wierzyć, że to, o co prosimy, otrzymamy, i dziękować
Bogu, żeśmy otrzymali” (Ellen G. White, Wychowanie, s.
181). Tak więc przyswój sobie zwyczaj dziękowania Bogu z góry przez wiarę za to, co On uczyni i jak odpowie
na twoje modlitwy.

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 również z natchnienia Ducha Świętego. Jest przecież powiedziane: »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, poważnie 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 może” (Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. VI,
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 niebiańskiego Ojca z dziecięcą prostotą, prosząc Go

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.
Zastanów się i proś Boga, by wskazał ci, za kogo masz
się modlić. Proś Boga, by dał ci prawdziwe pragnienie
zbawienia dla tych ludzi.
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dni 2018

MODLITWY
Dzień 1

Olej namaszczenia
„O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają! Jest to jak cenny olejek na głowie,
który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty” (Ps 133,1-2).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY
Chwała

•

• Panie, chwalimy Cię za obietnicę Twojego Ducha
Świętego.
• Chwalimy Cię za to, że Twój Duch jest udzielany
wszystkim, którzy o to proszą.
• Dziękujemy Ci, że Duch Święty może prowadzić
do jedności w Kościele.

•

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy wyznać w naszych sercach. Przyjmujemy Twoje
zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Przebacz nam, kiedy nie w pełni otwieramy nasze serca na działanie Ducha Świętego.
• Przebacz nam, że nie zawsze żyjemy i działamy w jedności ze sobą nawzajem.

•

Prośby i wstawiennictwo

•

•

• Ojcze, pomóż nam dostrzec naszą potrzebę Ducha
Świętego. Niech Twój Duch wprowadzi nas w pełnię
prawdy (J 16,13).
• Prosimy o pokorne serca, tak byśmy „dążyli do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie
ujrzy Pana” (Hbr 12,14).
• Prosimy, daj nam Ducha Świętego, by nauczył nas
wszystkiego i przypomniał nam wszystko, co nam
powiedziałeś (J 14,26).
• Panie, niechaj Twój Duch Święty wspiera nas w naszych słabościach i nauczy nas, jak się modlić (Rz
8,26).
• Panie, niechaj nasz Kościół wywyższa Chrystusa
ukrzyżowanego i przychodzącego powtórnie. Daj
nam poczucie odpowiedzialności za ratowanie zgubionych ludzi.
• Prosimy, błogosław nasze ogólnoświatowe działania
ewangelizacyjne w tym roku. Modlimy się zwłaszcza

•

o powodzenie ewangelizacji w ramach akcji Całkowitego Zaangażowania Wyznawców w Japonii, Zambii
i na Filipinach.
Modlimy się o duchowe ożywienie wśród młodzieży
adwentystycznej uczęszczającej do publicznych szkół
i uczelni na całym świecie. Niechaj ci młodzi ludzie
staną się pełnymi zapału ambasadorami Chrystusa.
Panie, prosimy, błogosław dzieło adwentystycznej
misji. Daj naszym pracownikom mądrość do koordynowania pracy zakładania nowych zborów na całym
świecie i pozyskiwania funduszy, aby wysyłać pionierów Globalnej Misji na nowe tereny.
Błogosław wiernych członków Kościoła, którzy wspierają Twoje dzieło sumami dużymi i małymi. Natchnij
każdego z nas do ofiarności płynącej z serca i doświadczenia błogosławieństwa wiernego szafarstwa.
Prosimy, błogosław wysiłki adwentystycznego kapelanatu, który przygotowuje kapelanów i wolontariuszy do służby w więzieniach, szpitalach, wojsku i innych miejscach.
Panie, prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami
z naszych indywidualnych list modlitewnych. Niechaj Duch Święty działa dla nich.
Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Dziękczynienie

• Dziękujemy Tobie, Boże, za to, że dałeś nam tak liczne obietnice Twojego Ducha Świętego.
• Dziękujemy Ci za Twoją obietnicę zapisaną w Łk 11,13:
„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk
11,13).
• Dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty prowadzi nas
do prawdy.

Proponowane pieśni: 71, 313, 444
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„Oliwa, którą namaszczano kapłanów, jest symbolem
Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, jedynego, który może zaprowadzić jedność w Kościele, aby
nasze działania misyjne mogły być skuteczne. Nasze
życie musi być ukryte z Chrystusem w Bogu. Musimy
osobiście znać Chrystusa. Tylko pod tym warunkiem będziemy mogli właściwie reprezentować Go przed światem. Gdziekolwiek jesteśmy, musimy pozwolić, by nasze
światło jaśniało ku chwale Boga w dobrych uczynkach.
To jest wielkie i doniosłe dzieło naszego życia. Ci, którzy
naprawdę są pod wpływem Ducha Świętego, będą objawiać Jego moc przez praktyczne stosowanie wiecznych
zasad prawdy. Będą świadczyć, że święta oliwa spływa
z dwóch oliwnych gałązek do naczyń świątyni duszy.
Ich słowa będą przeniknięte mocą Ducha Świętego łagodzącą serce i poddającą je Bogu. Będzie oczywiste, że
słowa wypowiadane przez nich są duchem i żywotem”
(Ellen G. White, Reflecting Christ, s. 130).

— to ciągłe przyjmowanie i ciągłe udzielanie. Potrzebujemy i musimy mieć świeże zaopatrzenie każdego
dnia. Jakże wielu ludziom możemy pomóc zwracając
się do nich! Całe niebo czeka na przekazicieli, przez których będzie mogło przelewać świętą oliwę, aby stała się
radością i błogosławieństwem dla innych. Nie obawiam
się o efekty pracy tych, którzy staną się jedno z Chrystusem. Jeśli On trwa w nas, będziemy pracować stale i solidnie, aby nasze dzieło było trwałe. Boska pełnia będzie
płynąć przez poświęconego człowieka ku innym” (Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. VI, s. 116-117).
„Kiedy Duch Święty panuje nad umysłami członków
Kościoła, w naszych zborach będzie się przejawiał znacznie wyższy standard w mowie, służbie i uduchowieniu
niż ten, który widać obecnie. Członkowie Kościoła zostaną odświeżeni przez wodę żywota, a pracownicy działając pod przywództwem Głowy, Chrystusa, będą objawiać swego Pana w duchu, słowie i czynie oraz zachęcać jedni drugich do parcia naprzód w wielkim końcowym dziele, w którym uczestniczymy. Będzie następował zdrowy przyrost jedności i miłości, świadczący
światu, że Bóg posłał swego Syna, aby umarł dla odkupienia grzeszników. Boża prawda będzie wywyższana,
a jaśniejąc jak płonąca lampa będzie się dla nas stawać
coraz bardziej zrozumiała” (Ellen G. White, Counsels for
the Church, s. 100).

„Ten, kto jest świadomy swojej słabości i walczy z Bogiem jak Jakub oraz podobnie jak ten starożytny sługa
woła: »Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz«,
ten odejdzie z nowym namaszczeniem Ducha Świętego.
Będzie go otaczała atmosfera nieba. Jego wpływ będzie
przemawiał zdecydowanie na korzyść religii Chrystusa” (Ellen G. White, Medyczna praca misyjna, Warszawa
2009, wyd. I, s. 195).
„Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was
we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma
przyjść, wam oznajmi” (J 16,13).

„Zbliżamy się do końca historii ziemi, a Bóg wzywa
wszystkich, by podnieśli sztandar z napisem: »Tu są ci,
którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa«.
Wzywa swój lud do pracy w doskonałej harmonii. Wzywa tych, którzy uczestniczą w naszej medycznej pracy misyjnej, by zjednoczyli się z kaznodziejami. Wzywa
kaznodziejów, by współdziałali z medycznymi misjonarzami. Wzywa każdy zbór do podjęcia wyznaczonego
obowiązku — podniesienia sztandaru prawdziwej reformy na swoim terenie — aby wyszkoleni i doświadczeni pracownicy mogli się udać na nowe tereny. Nie wolno wypowiadać ani słowa, które mogłoby kogokolwiek
zniechęcić, gdyż zasmuca to serce Chrystusa i sprawia
wielką przyjemność nieprzyjacielowi. Wszyscy muszą
być ochrzczeni Duchem Świętym. Wszyscy muszą się
powstrzymać od krytykowania i przytyków, a przybliżyć
się do Chrystusa, aby mogli docenić brzemię odpowiedzialności spoczywające na Jego współpracownikach.
Nasz boski Nauczyciel mówi: »Jednoczcie się! Jednoczcie się!«. Jedność jest siłą, a brak jedności to słabość
i porażka” (Ellen G. White, Counsels on Health, s. 517-518).

„Wzrastajmy w poznaniu prawdy oddając całą chwałę i cześć Temu, który jest jedno z Ojcem. Szukajmy najgorliwiej niebiańskiego namaszczenia, Ducha Świętego. Niech naszym udziałem będzie czyste, wzrastające
chrześcijaństwo, abyśmy na niebiańskich dziedzińcach
mogli zostać wreszcie ogłoszeni jako pełni w Chrystusie” (Ellen G. White, Reflecting Christ, s. 219).
„Musi istnieć wzajemna zależność między przyjmowaniem a dawaniem, odbieraniem i udzielaniem. To łączy nas jako pracowników z Bogiem. Takie jest życiowe
dzieło chrześcijanina. Kto utraci swoje życie, odnajdzie
je. Zdolność przyjmowania świętej oliwy z dwóch drzew
oliwnych wzmaga się w miarę jak przyjmujący oddaje tę świętą oliwę w słowie i czynie, by uzupełniać potrzeby innych. Praca — cenna, satysfakcjonująca praca
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MODLITWY
Dzień 2

Świętość dla Pana
„Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan
i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi” (Kpł 20,26).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Błogosław Adwentystyczną Agencję Pomocy i Rozwoju wychodzącą naprzeciw potrzebom ubogich
i potrzebujących.
• Panie, prosimy, wzmacniaj naszą wiarę i prowadź nas,
byśmy spędzali więcej czasu na studiowaniu Biblii
i modlitwie. Obyśmy codziennie chodzili z Tobą jak
Henoch.
• Prosimy, zwróć nasze serca ku wiecznym wartościom,
a nie ku zamieszaniu świata. Chroń nas przed świeckimi wpływami, które zagrażają naszemu codziennemu duchowemu doświadczeniu.
• Ojcze, niech Twoja wola spełnia się w naszym życiu
i Kościele, a nie nasza. Uczyń nas pokornymi, gotowymi uczyć się od Ciebie i przyjmować Twoje plany.
• Prosimy, prowadź każdego z nas do ukrzyżowania naszego ego i życia w mocy Jezusa. Prosimy szczególnie o prowadzenie dla młodych ludzi, by poświęcili
się całkowicie służbie dla Ciebie.
• Prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami z naszych
osobistych list modlitewnych. Oby otworzyły swoje
serca przed Tobą, byś mógł uczynić je świętymi.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, chwalimy Cię za to, kim jesteś — potężnym,
mądrym, miłosiernym i miłującym Bogiem.
• Chwalimy Cię za to, że powołujesz każdego z nas
do świętości.
• Chwalimy Cię, bo Ty masz moc uczynić nas świętymi.

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy wyznać w naszych sercach. Przyjmujemy Twoje
zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Przebacz nam to, że czasem próbujemy pokonać
grzech o własnych siłach.
• Przebacz nam to, że zdarza nam się nie objawiać Twojego charakteru wobec innych. Niech nasze życie zawsze wskazuje, że zostaliśmy odłączeni przez Ciebie
i należymy do Ciebie.

Prośby i wstawiennictwo

• Ojcze, prosimy, ukaż nam, co znaczy być świętym.
Objaw nam Twoją świętość.
• Pokaż nam, jak mamy dążyć do „uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12,14).
• Panie, niech nasz „cały duch wasz i dusza, i ciało niech
będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23).
• Prosimy, stwórz w każdym z nas czyste serce (Ps
51,12).
• Prosimy, wskaż nam, jak możemy chwalić Cię w naszych ciałach (1 Kor 6,20).

Dziękczynienie

• Panie, dziękujemy Ci za to, że zostaliśmy obmyci,
uświęceni i usprawiedliwieni „w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” (1 Kor 6,11).
• Dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam nowe serca (Ez
36,26).
• Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy uświęceni przez Twoje Słowo (J 17,17).

Proponowane pieśni: 292, 322, 546
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„Świętość dla Pana” — tak brzmiał napis na mitrze najwyższego kapłana. Pan wzywa nas, podobnie jak starotestamentowych kapłanów, do życia odłączonego, życia
w świętości. Nasze życie jest świadectwem dla Niego.

„Nikt nie otrzymuje świętości jako pierworództwa albo daru od innego człowieka. Świętość jest darem Bożym przez Chrystusa. Ci, którzy przyjmują Zbawiciela,
stają się dziećmi Bożymi. Są duchowymi dziećmi Boga,
odrodzonymi, odnowionymi w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Ich umysły zostają zmienione. Z wyraźną wizją patrzą na wieczne realia. Zostają przyjęci
do rodziny Bożej i zostają zmienieni na Jego podobieństwo, przemienieni przez Jego Ducha z chwały w chwałę. Od stawiania na pierwszym miejscu miłości własnej
przechodzą do stawiania na pierwszym miejscu miłości do Boga i Chrystusa” (Ellen G. White, „Signs of the
Times”, 17 XII 1902).

„A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali
przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę! Do niego
zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię
przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: Włóżcie mu
na głowę czysty zawój! I włożyli mu na głowę czysty
zawój, i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy
tym” (Za 3,4-5).
„Pan nie zaprzeczał oskarżeniu o niegodność Jozuego, ale wykazał, że zakupił go za wielką cenę. Odział
go szatami swojej sprawiedliwości, ale nie założył ich
na brudne łachmany nieposłuszeństwa i grzechu, ale
najpierw nakazał: »Zdejmijcie z niego brudną szatę!
Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę
i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł:
Włóżcie mu na głowę czysty zawój! I włożyli mu na głowę czysty zawój« (Za 3,4-5), na którym widniał napis:
»Świętość dla Pana«” (Ellen G. White, Manuscript Releases, t. XX, s. 190-191).

„Nasz Zbawiciel działa na rzecz doskonałości całego
człowieka. Nie jest On Bogiem jedynie części człowieczeństwa. Łaska Chrystusa działa kształtując wszystkie
aspekty ludzkiej natury. On jest Stwórcą wszystkiego
i wszystko obejmuje swoim odkupieniem. On stworzył
umysł, siłę, ciało i duszę człowieka, czyniąc go zdolnym
do uczestniczenia w boskiej naturze, a wszystko to jest
Jego nabytą własnością. Jemu mamy służyć całym umysłem, sercem, duszą i siłami. Wtedy Pan będzie uwielbiony poprzez swoich świętych nawet w prostych, doczesnych sprawach, w jakich uczestniczą. Na każdym z nich
będzie widniał napis: »Świętość dla Pana«” (Ellen G. White, Cudowna Boża łaska, Warszawa 2006, wyd. I, s. 230).

„Chrześcijanin ma być reprezentantem zasad nieba.
Jest związany świętymi obowiązkami reprezentowania
prawdy w jej szlachetności i pięknie. Łagodność i uprzejmość oraz ścisła prawdomówność powinny znaczyć jego słowa i czyny. Poświęcony Bogu, odłączony do Jego
służby, zawsze będzie szanował swoją religijną wiarę.
Ani jedna nitka egoizmu nie zostanie wpleciona w jego charakter. Mamy uczyć się objawiać Ducha Bożego
w całym naszym życiowym dziele. Duch Boży nigdy
nie poprowadzi dziecka Bożego na manowce. Dzięki
mocy udzielanej przez Ducha Świętego możemy wykorzenić z naszego życia wszystko co niewłaściwe. Jeśli wyjdziemy z ciemności, którymi brak wiary spowija
duszę, i staniemy tam, gdzie jasne światło słowa Bożego pada na nas, będziemy prowadzeni krok po kroku
ścieżką wiodącą ku świętości” (Ellen G. White, This Day
with God, s. 281).

„Jeśli ludzie w jakiejkolwiek dziedzinie potrzebują korzystać z okazji, by nabierać mądrości i efektywności, to
z pewnością ci, którzy posługują się swoimi umiejętnościami w pracy budowania królestwa Bożego w świecie.
W świetle faktu, że żyjemy blisko końca historii świata,
potrzebujemy większej staranności w pracy, większej
czujności w oczekiwaniu, czuwaniu, modlitwie i pracy.
Wszystkie religijne nabożeństwa i działania biznesowe
mają nosić pieczęć nieba. »Świętość dla Pana« to hasło
pracowników w każdej dziedzinie dzieła. Każdy pracownik powinien starać się osiągnąć doskonałość, aby stać
się idealnym chrześcijaninem, pełnym w Chrystusie Jezusie” („Review and Herald”, 5 X 1905).
„Lecz za przykładem świętego, który was powołał,
sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu
waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja
jestem święty” (1 P 1,15-16).

Bóg od wieczności wybrał ludzi, by byli świętymi.
„Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze”. Echo
Jego głosu dociera do nas zawsze wzywając: „Święci,
coraz bardziej święci”. A nasza odpowiedź zawsze ma
brzmieć: „Tak, Panie! Coraz bardziej święci”.
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MODLITWY
Dzień 3

Bose stopy
„Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce,
na którym stoisz, jest ziemią świętą” (Wj 3,5).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Niechaj nasz zbór wiernie i w pełni głosi przesłania
trzech aniołów z Ap 14. Daj nam mądrość, by przedstawiać sprawiedliwość Chrystusa jako sedno tych
przesłań.
• Prosimy, błogosław nasze wysiłki, kiedy tworzymy
„ośrodki wpływu” w dużych miastach na świecie. Daj
nam oczy, byśmy widzieli prawdziwe potrzeby mieszkańców każdego z tych miast. Daj nam kreatywność,
byśmy wychodzili naprzeciw tym potrzebom. Naucz
nas z miłością prowadzić bliźnich do Ciebie.
• Panie, prosimy Cię o ożywienie i reformację w naszym
życiu, w naszych rodzinach, zborach i społeczeństwie.
Zacznij od zmiany naszego serca, aby Twoja łaska płynęła przez nas do innych.
• Panie, prosimy, natchnij adwentystów dnia siódmego na całym świecie, byśmy modlili się jak nigdy dotąd. Spraw, byśmy razem prosili o późny deszcz Ducha Świętego. Prosimy Cię o obiecane spełnienie zapowiedzi Jl 2, Oz 6 i Dz 2.
• Panie, prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami
z naszych osobistych list modlitewnych. Niechaj osoby te ukorzą się i pozwolą, by Duch Święty ich uczył.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, na początek chwalimy Cię za to, jaki jesteś —
za Twój niezrównany charakter i boską miłość.
• Chwalimy Cię za przykład Jezusa, którzy był przyodziany w pokorę.
• Chwalimy Cię, bo mieszkasz „na wysokim i świętym
miejscu, lecz jesteś też z tym, który jest skruszony
i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych” (Iz 57,15).

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy wyznać w naszych sercach. Przyjmujemy Twoje
zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Przebacz nam to, że nie zawsze korzymy przed Tobą
nasze serca.
• Przebacz nam to, że czasami pycha nie pozwala nam
w pełni przyznać się do winy i tego, że Cię potrzebujemy.

Prośby i wstawiennictwo

• Panie, prosimy, naucz nas, co to znaczy „ukorzyć się
więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego” (1 P 5,6).
• Prosimy, pokaż nam, jak wziąć na siebie Twoje jarzmo i uczyć się od Ciebie, bo jesteś cichy i pokornego
serca (Mt 11,29).
• Prosimy, byś wskazał nam te sprawy w naszym życiu,
w których musimy nauczyć się pokory.
• Panie, prosimy, byś powołał pobożnych, pokornych
przywódców w Kościele, którzy będą przykładem
chrześcijańskiego charakteru w słowach i czynach.
Wskaż nam, jak mamy wspierać naszych przywódców modlitwą, zachętą i ochoczą służbą.

Dziękczynienie

• Panie, dziękujemy Ci za obietnicę: „Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej” (Ps 25,9).
• Dziękujemy Ci za Jezusa, który „uniżył samego siebie
i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,8).
• Dziękujemy Ci, że pokora poprzedza wywyższenie
(Prz 15,33).

Proponowane pieśni: 227, 446, 531
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Bóg ostrzegł Mojżesza, by zbliżając się do płonącego krzewu okazał pokorę i szacunek. Zdjęcie sandałów
symbolizowało postawę szacunku niezbędną w prawdziwym nabożeństwie.

Chrześcijanin opanowujący siebie w życiu codziennym, prywatnym, szczery w zamiarach, czysty w myślach, łagodny i cierpliwy, wierzący i pokorny, wierny
w drobiazgach, człowiek, który w życiu rodzinnym objawia charakter podobny charakterowi Chrystusa —
jest w oczach Bożych cenniejszy niż męczennik czczony przez wszystkich” (Ellen G. White, Cudowna Boża łaska, Warszawa 2006, wyd. I, s. 230).

„Pokora i szacunek powinny charakteryzować zachowanie tych wszystkich, którzy przychodzą przed oblicze Boga. W imieniu Jezusa możemy przyjść do Niego
z ufnością, ale nie wolno nam zbliżać się do Niego z zuchwałą zarozumiałością, jakby był nam równy. Są tacy,
którzy tak zwracają się do wielkiego, wszechmocnego
i świętego Boga, który mieszka w niedostępnej światłości, jakby zwracali się do kogoś równego sobie, czy
nawet niższego. Są tacy, którzy zachowują się w Jego
domu tak, jakby nigdy nie odważyli się zachować w sali audiencyjnej ziemskiego władcy. (...) Bóg jest godzien
wielkiej czci, wszyscy, którzy naprawdę uświadamiają
sobie Jego obecność, w pokorze skłonią się przed Nim”
(Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2013,
wyd. VI, s. 175).

„»Ukorzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was
wywyższył czasu swego« (1 P 5,6). Całe niebo współdziała z tymi, którzy przychodzą do Chrystusa po życie
wieczne, poddając się Mu jako ci, którzy podporządkowali wszystko Bogu. Bóg wymaga, by jego słudzy stanęli pod skrwawionym sztandarem Księcia Immanuela,
starając się w Jego mocy zachowywać zasady prawdy
czyste i niewypaczone. Nie wolno im nigdy schodzić
ze ścieżki samowyrzeczenia i pokory, którą powinien
kroczyć każdy prawdziwy chrześcijanin. Gdy w ten sposób współdziałają z Bogiem, Chrystus jest ukształtowany w nich, »nadzieja chwały«. Odziani w jego cichość
i pokorę, znajdują największą radość w pełnieniu służby dla Niego. Ziemska ambicja ustępuje pragnieniu służenia Panu” (Ellen G. White, „Review and Herald”, 11 V
1897).

„Być pokornymi to nie znaczy być karłami w myśleniu czy tchórzami w życiu wtedy, gdy będzie nam brakować wielkich szlachetnych darów. Prawdziwa pokora
wypełnia plany Boże, polegając całkowicie na Jego sile”
(Ellen G. White, Cudowna Boża łaska, Warszawa 2006,
wyd. I, s. 230).

„Musimy się przybliżyć do Boga i baczyć, czy nie ma
w nas zazdrości i złych myśli, które mogłyby nas odseparowywać od Zbawiciela. Egoizm i samowystarczalność
zamykają drzwi serca przed Jezusem, mówiąc: »Nie Twoja wola, ale moja niech się dzieje«. Ułóżcie się pod ręką
Boga, a On was wywyższy. Wasze proste, serdeczne wyznanie zatwardziałości serca, zeświecczenia oraz umiłowania zbytku i łatwizny zostanie wysłuchane przez
Boga, a grzechy te zostaną dostrzeżone przez was tak,
jak widzi je święty Bóg” (Ellen G. White, Testimonies to
Southern Africa, s. 78).

„Większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się
pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” (Jk 4,6).
„Bóg działa przez kogo chce. Czasami do wykonania
wielkiego dzieła wybiera najpokorniejsze i najskromniejsze narzędzie — objawia swoją moc w słabym człowieku. My mamy własne standardy, według których jedną rzecz nazywamy małą, inną — wielką. Bóg natomiast
nie ocenia rzeczy według naszych wartości. Nie myślmy,
że to, co nam się wydaje wielkim, jest i u Boga wielkim,
a to, co jest dla nas małym i dla Niego małym być musi.
Jest rzeczą absolutnie niemożliwą szczycić się jakąkolwiek własną zasługą. (...) Nagroda przypadnie nam
nie za spełnione uczynki, lecz jedynie i tylko z łaski. (...)
Gdy własne »ja« stawia się na wyżynach, wówczas
nie ma prawdziwej religii. Człowiek, którego celem jest
własna chwała, będzie musiał stwierdzić, że brak mu tej
łaski, która może uczynić służbę dla Chrystusa skuteczną
i owocną. Jeśli jest się dumnym i zadowolonym z siebie,
uwłacza się dziełu i wypacza je. (...)

„Pan ma wyznaczonych przez siebie ludzi, którymi
posłuży się w swoim dziele tak długo, jak pozwolą Mu,
by się nimi posługiwał zgodnie z Jego upodobaniem. On
nie może nigdy posłużyć się kimś, kto dąży do upokarzania innych. Ukorzcie sami siebie, bracia i siostry. Gdy
to uczynicie, święci aniołowie będą mogli nawiązywać
łączność z wami i postawią was na wysokim miejscu.
Wówczas wasze doświadczenie nie będzie wadliwe, ale
zostanie napełnione szczęściem. Starajcie się postępować zgodnie z Bożym prowadzeniem, a będziecie podatni na działanie Bożego Duch Świętego” (Ellen G. White, „North Pacific Union Gleaner”, 23 III 1910).
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MODLITWY
Dzień 4

Szata
„Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga,
gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61,10).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Prosimy, zradzaj w nas owoc sprawiedliwości.
• Prosimy, chroń naszą młodzież przed pokusami
w świecie. Kieruj wzrok młodych ludzi ku Jezusowi.
• Ojcze, prosimy, naucz nas, jak dzielić się z bliźnimi
Chlebem Żywota. Kiedy jesteśmy słabi, daj nam Twoją siłę. Kiedy się boimy, daj nam Twoją odwagę.
• Prosimy o odnowione zainteresowanie studiowaniem
Księgi Daniela, Apokalipsy Jana i innych proroctw biblijnych. Prosimy, daj członkom naszego Kościoła
mocną nadzieję na przyszłość i wyraźne zrozumienie wielkiego boju między Chrystusem a szatanem.
• Panie, naucz nas osobiście studiować Twoje Słowo
każdego dnia. Natchnij więcej członków Kościoła
do udziału w programie „Wierzcie Jego Prorokom”
przez czytanie Biblii i dzieł Ducha Proroctwa w ramach
ogólnoświatowej kościelnej inicjatywy.
• Pomóż każdemu z nas cenić natchnioną mądrość daną naszemu Kościołowi w pismach Ducha Proroctwa
i przyswajać ją osobiście. Niech rady zawarte w tych
publikacjach prowadzą nas do głębszego studiowania Twojego Słowa, Biblii.
• Prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami z naszych
osobistych list modlitewnych. Niechaj Duch Święty
przemienia ich serca i umysły.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Boże, chwalimy Cię za to, jaki jesteś — sprawiedliwy,
czysty i wszechmocny.
• Dziękujemy Ci, że jesteś gotowy obdarzyć nas szatą
sprawiedliwości Chrystusa.
• Chwalimy Cię za to, że „pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy” (Iz 32,17).

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy wyznać Tobie.
• Przebacz nam to, że czasami usiłujemy nosić własne
szaty i nazywać je sprawiedliwością, zamiast przyjąć
szatę sprawiedliwości Chrystusa.
• Przebacz nam nasze bezsensowne i zwodnicze poczucie naszej samowystarczalności.

Prośby i wstawiennictwo

• Panie, prosimy, prowadź nas do przyjęcia szaty sprawiedliwości Chrystusa.
• Pomóż każdemu z nas uświadomić sobie, że „wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona” (Iz 64,6). Pomóż nam ujrzeć naszą własną sprawiedliwość tak, jak
Ty ją widzisz.
• Prosimy, naucz nas, jak „pożądliwości się wystrzegać,
a zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju”
(2 Tm 2,22).
• Prosimy, naucz nas„nie według ciała postępować, lecz
według Ducha”, aby „słuszne żądania zakonu wykonały się na nas” (Rz 8,4).

Dziękczynienie

• Panie, dziękujemy Ci za to, że wszyscy, którzy pragną
sprawiedliwości Chrystusa, mogą ją otrzymać z łaski.
• Dziękujemy Ci za życie i śmierć Jezusa, dzięki czemu
mamy przystęp do Twojej sprawiedliwości.

Proponowane pieśni: 328, 461, 551
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Szata kapłana jest symbolem sprawiedliwości Chrystusa, która — gdy ją przyjmujemy — okrywa naszą
duchową „nagość”.

„Kiedy lud Boży umartwia swoje dusze przed Bogiem,
błagając o czystość serca, wydany zostaje rozkaz: »Zdejmijcie z nich brudne łachmany«, a następnie kierowane
są do nich słowa pełne otuchy: »Oto zdjąłem z ciebie
twoją winę i przyodzieję cię w szatę odświętną«. Nienaganna szata sprawiedliwości Chrystusa jest zakładana
na wypróbowane, doświadczone i wierne dziecko Boże.
Wzgardzona reszta zostaje przyodziana w chwalebny
strój, aby nigdy już nie skalać się zepsuciem świata. Ich
imiona zostają zachowane w księdze żywota Baranka,
zapisane pośród wiernych wszystkich wieków. Odrzucili
oni zakusy kusiciela, nie dali się odwrócić od swojej lojalności przez ryk smoka. Teraz są bezpieczni wobec planów kusiciela. Ich grzechy są przeniesione na inicjatora
grzechu” (Ellen G. White, Counsels for the Church, s. 353).

„Wszyscy, którzy przywdziali szatę sprawiedliwości
Chrystusa, staną przed Nim jako wybrani, wierni i szczerzy. Szatan nie ma mocy, by wyrwać ich z ręki Chrystusa. Nikt, kto w skrusze i wierze poddaje się pod opiekę Chrystusa, nie zostanie przez Niego pozostawiony,
zdany na moc wroga. Jezus gwarantuje swoją obietnicę: »Chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną pokój; niech zawrą ze mną pokój« (Iz 27,5).
Obietnica dana Jozuemu jest przeznaczona dla wszystkich: »Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz
pilnował mojego porządku (...) dam ci dostęp do tych,
którzy tu stoją« (Za 3,7). Aniołowie Boży będą ich strzec
ze wszystkich stron nawet w tym świecie, a kiedyś znajdą się oni pośród aniołów otaczających tron Boży” (Ellen
G. White, Counsels for the Church, s. 351-352).

„Ogólna wiara nie wystarczy. Musimy przywdziać szatę sprawiedliwości Chrystusa i nosić ją otwarcie, odważnie, zdecydowanie, objawiając Chrystusa i nie oczekując
zbyt wiele od słabego człowieka, ale patrząc na Jezusa
i poddając się wpływowi doskonałości Jego charakteru.
Tak więc powinniśmy indywidualnie objawiać charakter
Jezusa i świadczyć wyraźnie, że jesteśmy ożywieni przez
prawdę, gdyż uświęca ona duszę i prowadzi ją do poddania każdej myśli w posłuszeństwo Chrystusowi” (Ellen
G. White, Reflecting Christ, s. 108).

„To sprawiedliwość Chrystusa czyni skruszonego
grzesznika godnym przyjęcia przez Boga i dokonuje
jego usprawiedliwienia. Jakkolwiek grzeszne było jego życie, jeśli wierzy on w Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela, to stoi przed Bogiem w niesplamionych
szatach zaliczonej sprawiedliwości Chrystusa” (Ellen G.
White, Wiara i uczynki, Warszawa 2005, wyd. I, s. 120).

„Prawdziwie sprawiedliwi, którzy szczerze miłują Boga i boją się Go, noszą szatę sprawiedliwości Chrystusa
tak w chwilach dobrych, jak i złych. Wyrzeczenie się siebie, ofiarność, dobroczynność, uprzejmość, miłość, cierpliwość, odwaga i chrześcijańska ufność są codziennymi
owocami przynoszonymi przez tych, którzy są prawdziwie związani z Bogiem. Ich czyny mogą nie być znane
światu, ale oni sami codziennie zmagają się w walce
przeciwko złu i odnoszą cenne zwycięstwa nad pokusami i niedoskonałościami” (Ellen G. White, Wiara i uczynki,
Warszawa 2005, wyd. I, s. 31).

„Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie
wiary” (Flp 3,9).
„Grzesznik — tak niedawno umarły w przestępstwach
i grzechach — jest ożywiony przez wiarę w Chrystusa.
Widzi przez wiarę, że Jezus jest jego Zbawicielem i żyjąc zawsze, może zbawić »na zawsze [wszystkich], którzy
przez niego przystępują do Boga« (Hbr 7,25). W uczynionym za niego pojednaniu wierzący widzi taką szerokość
i długość, wysokość i głębokość skuteczności — widzi
taką pełnię zbawienia, nabytego za tak nieskończoną
cenę — że jego dusza wypełnia się chwałą i dziękczynieniem. Widzi jakby w lustrze chwałę Pana i zmieniany
jest w ten sam obraz przez Ducha Pańskiego. Widzi sza
tę sprawiedliwości Chrystusa, utkaną na krosnach nieba,
wykonaną przez Jego posłuszeństwo i zaliczoną pokutującej duszy przez wiarę w Jego imię. Gdy grzesznik
spostrzega niezrównane piękno Jezusa, grzech nie wydaje mu się już dłużej atrakcyjny, ponieważ ogląda zacniejszego nad innych dziesięć tysięcy, Tego, który jest
cały pełen powabu. Przez osobiste doświadczenie zdaje sobie sprawę z mocy ewangelii, której zasięg może
być przyrównany jedynie do jej wysokiej wartości celu”
(Ellen G. White, Wiara i uczynki, Warszawa 2005, wyd. I,
s. 120-121).

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł
na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,24).
„Każdy będzie musiał przejść usilne zmagania, by pokonać grzech w swoim sercu. Czasami jest to bardzo
bolesna i zniechęcająca praca, bo kiedy widzimy wypaczenia naszego charakteru, wówczas one zaczynają
zajmować nasze myśli, podczas gdy powinniśmy myśleć o Jezusie i przywdziać szatę Jego sprawiedliwości.
Wszyscy, którzy wejdą perłowymi bramami do miasta
Bożego, wejdą tam jako zwycięzcy, a największym zwycięstwem jest to odniesione nad samym sobą” (Ellen
G. White, Wiara i uczynki, Warszawa 2005, wyd. I, s. 31).
„Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje” (Ps 23,3).

17

10

dni 2018

MODLITWY
Dzień 5

Efod
„Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił;
Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował” (Iz 46,4).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Panie, wskaż nam, jak mamy się w pełni poddać Tobie.
Uczyń nas jedno z Chrystusem. Zjednocz nas w głoszeniu ostatniego głośnego wołania światu.
• Panie, pobłogosławiłeś nasz Kościół głębokim zrozumieniem biblijnej prawdy. Obyśmy dzielili się nią pokornie i radośnie z ludźmi wokół nas.
• Ojcze, prosimy, błogosław starania małych grup i zborów domowych na całym świecie. Prosimy Cię, byś
pobudził więcej wiernych wyznawców do świadczenia o Jezusie i Jego pięknym charakterze w swoim sąsiedztwie.
• Panie, naucz nas, jak mamy głosić nasze wierzenia
wyraziście, kreatywnie i z biblijną autentycznością.
Niechaj miłość Jezusa będzie sednem wszystkiego,
w co wierzymy.
• Panie, prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami
z naszych osobistych list modlitewnych. Niechaj dostrzegą potrzebę otwarcia serca na działanie Ducha
Świętego.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, na początek pragniemy chwalić Cię za to, jaki
jesteś — potężny, a jednak cierpliwy i gotowy ratować.
• Chwalimy Cię za to, że niesiesz nas w trudnych chwilach.
• Dziękujemy Ci, że możemy mieć trwały pokój i radość
w Tobie.

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy
wyznać otwarcie, a jakie w głębi serca. Przyjmujemy
Twoje zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Przebacz nam, że czasami staramy się radzić sobie
o własnych siłach, nie pozwalając Tobie nas ponieść.
• Dziękujemy Ci za to, że przebaczasz nam zgodnie z 1
J 1,9.

Prośby i wstawiennictwo

Dziękczynienie

• Panie, prosimy, nieś nas wtedy, kiedy jesteśmy zbyt
słabi, by iść o własnych siłach.
• Niechaj Twoja doskonała moc okazuje się w naszych
słabościach (1 Kor 12,9).
• Ojcze, prosimy, pomóż naszym sercom nie poddawać się zmartwieniom (J 14,1).
• Pomóż nam ufać obietnicy, którą złożyłeś w Iz 41,10,
iż wzmocnisz nas, pomożesz nam i podtrzymasz nas
prawicą Twojej sprawiedliwości.
• Prosimy, nieś młodych ludzi z naszych zborów i rodzin przez trudne doświadczenia.
• Wskaż nam ludzi cierpiących w naszym otoczeniu.
Ponieś ich przez ich trudności.

• Boże, dziękujemy Ci, że „ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Iz 40,31).
• Dziękujemy Ci, że „współdziałasz we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Ciebie miłują, to jest z tymi, którzy według Twego postanowienia są powołani” (Rz
8,28).
• Dziękujemy Ci za to, że odpowiadasz na nasze modlitwy, gdy modlimy się zgodnie z Twoją wolą.

Proponowane pieśni: 396, 440, 461
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Jak najwyższy kapłan nosił efod na swoich ramionach, tak nasz Najwyższy Kapłan nosi nasze brzemiona,
wzmacnia nas w naszych próbach i uzdalnia nas do wydawania świadectwa o Nim nawet w najtrudniejszych
okolicznościach.

ponad wszystko. Ale Jezus Chrystus, wielki lekarz dusz,
który z bezbłędną biegłością może czytać w sercach ludzi lepiej niż oni sami, wskazał nam, jak możemy zostać
oczyszczeni z grzechu. Tym, którzy płaczą nad swoją
bezsilnością, mówi: »Dosyć masz, gdy masz łaskę moją« (2 Kor 12,9). »Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie« (Mt 11,28). Każde brzemię jest zważone przez Tego, który wzywa nas, byśmy podążali za Nim, zanim zostanie włożone na nasze ramiona. Każdej poddawanej
próbie, kuszonej duszy Chrystus mówi: Ja wzmocnię
cię do pełnienia obowiązków chrześcijańskiego życia.
Patrząc na Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary,
ujrzymy światło Jego oblicza, będziemy odzwierciedlać
Jego obraz i wzrastać do pełni dojrzałości w Chrystusie
Jezusie. Nasza religia będzie atrakcyjna, gdyż będzie zawierać woń sprawiedliwości Chrystusa. Będziemy szczęśliwi, bo naszym duchowym pokarmem i napojem będą
sprawiedliwość, pokój i radość” (Ellen G. White, „Review
and Herald”, 4 V 1897).

„Nasz drogi Zbawiciel zaprosił nas, byśmy przyłączyli się do Niego i zjednoczyli naszą słabość z Jego siłą,
naszą niewiedzę z Jego mądrością, naszą niegodność
z Jego godnością” (Ellen G. White, The Faith I Live, s. 96).
„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma
o was staranie” (1 P 5,7).
„Dla zniechęconych jest pewne lekarstwo — wiara,
modlitwa i praca. Wiara i działanie dają pewność i satysfakcję, które wzrastają z dnia na dzień. Czy jesteś kuszony, by poddać się obawom i przygnębieniu? W najciemniejszych dniach, gdy pozornie wszystko wydaje
się zniechęcające, nie obawiaj się. Miej wiarę w Boga.
On wie, czego potrzebujesz, i ma wszelką moc. Jego
nieskończona miłość i współczucie nigdy nie ustają. Nie
obawiaj się, że nie dotrzyma obietnicy. On jest wieczną
prawdą. Nigdy nie zmieni przymierza zawartego z tymi, którzy Go miłują. Udzieli swoim wiernym sługom
skuteczności stosownej do ich potrzeb. Apostoł Paweł
zaświadczył: »Powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy
masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje
się w słabości. (...). Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem
słaby, wtedy jestem mocny« (2 Kor 12,9-10)” (Ellen G.
White, Prorocy i królowie, Warszawa 2009, wyd. IV, s. 109).

„To wspaniałe być pojednanym z Bogiem, w harmonii
duszy z jej Stwórcą. Pośród zarazy złego przykładu, która
przez swą zwodniczość odwodzi duszę od obowiązku,
aniołowie zostaną posłani nam na ratunek. Ale jeśli zapraszamy pokusę, nie możemy otrzymać Bożej pomocy,
która udzieli nam zwycięstwa. Trzej odważni Hebrajczycy przetrwali w ognistym piecu, bo Jezus przechadzał
się między nimi wśród płomieni. Gdyby zdani na siebie
weszli w płomienie, spłonęliby niechybnie. Podobnie
jest z nami. Jeśli nie wystawiamy się celowo na pokusę,
Bóg podtrzyma nas, gdy pokusa się pojawi” (Ellen G.
White, „Signs of the Times”, 2 IX 1897).

„Siły tych, którzy Mu służą, będą odnawiane dzień
po dniu. Jego wiedza zostanie im udostępniona, aby
nie błądzili w realizowaniu Jego celów. Nie ma miejsca na rozpacz w służbie Bożej. Nasza wiara ma wytrwać pod naciskiem, jakiemu zostanie poddana. Bóg
jest w stanie i pragnie dać swoim sługom wszelką siłę, jakiej potrzebują. On więcej niż wypełni największe
oczekiwania tych, którzy pokładają w Nim ufność. Da
im mądrość niezbędną w ich rozmaitych potrzebach”
(Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. VIII, s. 10-11).

„Pan powoła ludzi i obdarzy ich swoim Duchem, przygotowując ich do dzieła, które musi zostać wykonane.
On sam, Bóg prawdy, da im kwalifikacje do składania
autentycznego, żywego świadectwa dla Niego. Będą
oni Jego świadkami. Nie będą działać na własną rękę,
z własnej inicjatywy, ale będą prowadzeni przez Ducha
Świętego jako wolontariusze w obronie prawdy. Bóg ich
podtrzyma. On widzi, czego potrzebują, i rok po roku
realizuje swoje plany. Nie pozwoli, by ludzie ci robili, co
im przychodzi do głowy. Jeśli okażą się warci swego powołania, Bóg będzie działał przez nich” (Ellen G. White,
„Review and Herald”, 25 V 1897).

„O własnych siłach nie możemy ani przyjąć, ani praktykować religii Chrystusa, gdyż nasze serca są zwodnicze
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Pas
„Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony
przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej,
lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem” (1 P 3,15-16).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Prosimy, niechaj nasze rodziny objawiają Twoją miłość w naszych domach i społeczeństwie. Prosimy Cię,
byś wnosił harmonię w nasze rodziny, uzdrawiał zerwane więzi, chronił słabych przed przemocą i objawiał Twoją uświęcającą moc nawet w pozornie beznadziejnych sytuacjach.
• Panie, modlimy się za tysiące pionierów Globalnej misji, którzy zakładają zbory na nowych terenach. Wielu z nich pracuje samotnie w trudnych warunkach,
więc prosimy o to, byś obdarzył ich Twoją ochroną,
mądrością i powodzeniem w pracy.
• Błogosław wysiłki Adventist Professionals’ Network.
Daj im możliwości pozyskiwania dla Ciebie ludzi należących do elit naukowych w dużych miastach.
• Prosimy o szczególną ochronę dla tych członków Kościoła, którzy są codziennie nękani i którym grozi niebezpieczeństwo utraty życia z powodu ich religijnych
przekonań. Prosimy o mądrość i odwagę dla nich.
• Panie, prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami
z naszych osobistych list modlitewnych. Oby ludzie
ci otworzyli swoje serca na działanie Twojego Ducha
i stali się Twoimi świadkami.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, przede wszystkim chwalimy Cię za to, kim jesteś — naszym Opiekunem i Obrońcą.
• Dziękujemy Ci za wielki przywilej wydawania świadectwa o Tobie.
• Dziękujemy Ci za to, że gdy powołujesz nas do służby, dajesz nam także siłę i umiejętności do niej.

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy wyznać w naszych sercach. Przyjmujemy Twoje
zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Przebacz nam to, że nie zawsze pragnęliśmy Ci służyć.
• Przebacz nam to, że nie zawsze chcieliśmy wydawać
świadectwo o Tobie.

Prośby i wstawiennictwo

• Panie, daj nam serca gotowe Ci służyć.
• Naucz nas, jak mamy sprawić, by „świeciła nasza światłość przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre uczynki
i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).
• Prosimy, wskaż nam okazje do służenia Tobie, jakie
nam dajesz.
• Prosimy Cię, byś dał nam właściwe słowa, abyśmy
mogli świadczyć o Tobie, kiedy nadarzają się ku temu okazje.
• Panie, pomóż nam służyć tylko jednemu Panu — Tobie (Mt 6,24).

Dziękczynienie

• Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że kształtujesz nasze
charaktery w służbie dla Ciebie.
• Dziękujemy Ci za radość, jaka łączy się z wydawaniem
świadectwa o Tobie.
• Dziękujemy Ci za to, że Chrystus dał nam przykład,
jak mamy służyć.

Proponowane pieśni: 306, 413, 557
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Kiedy kapłan przepasywał się szerokim pasem z tkaniny, oznaczało to, że jest w pełni ubrany i gotowy do służby. Podobnie my zawsze powinniśmy być gotowi służyć
i wydawać świadectwo.

„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie” (Mt 5,16).
„Bóg pragnie, by każdy wierzący pozyskiwał innych
dla Chrystusa, więc będzie błogosławił wszystkich, którzy ufnie oczekują od Niego mądrości i kierownictwa.
Jeśli postępują uważnie, idąc drogą mądrości i dochowując wierności Panu, Bogu Izraela, wówczas czystość
i prostota Chrystusa, objawiająca się w praktyce życia,
będzie świadczyć, że posiadają autentyczną pobożność.
We wszystkim, co mówią i czynią, będą wielbić imię Tego, któremu służą.
Wierzący, który jest napełniony prawdziwym misyjnym duchem, staje się żywym listem znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Prawda płynie z jego ust
w szczerych słowach. Jego pobożność i gorliwość oraz
uświęcony osąd rozwijają się wraz z upływem czasu,
a niewierzący świat widzi to w żywej łączności z Bogiem i uczy się o Nim. Słowa wypowiadane przez nawrócone usta są połączone z mocą, która dotyka zimnych serc niewierzących, gdyż nawet ci, którzy nie znają
Boga, zostają uzdolnieni do odróżniania tego co ludzkie
od tego co boskie.
Bracia i siostry, czy odczuwacie uświęcającą moc
świętej prawdy w waszym sercu, życiu i charakterze?
Czy macie pewność, że Bóg ze względu na swego umiłowanego Syna przebaczył wasze grzechy? Czy staracie
się żyć z sumieniem czystym wobec Boga i ludzi? Czy
często prosicie Boga za waszymi przyjaciółmi i sąsiadami? Jeśli pojednaliście się z Bogiem i złożyliście wszystko na jego ołtarzu, możecie skutecznie uczestniczyć
w służbie pozyskiwania ludzi dla Jezusa” (Ellen G. White, Manuscript Releases, t. VIII, s. 212-213).

„Lud Boży ma się wyróżniać jako ci, którzy pełnią służbę dla Boga niepodzielnie, całym sercem, nie przypisując sobie zaszczytów i pamiętając, że przez najświętsze
przymierze zobowiązali się służyć Panu i tylko Jemu”
(Ellen G. White, Christian Service, s. 236).
„Co to znaczy służyć Bogu? To znaczy odzwierciedlać
Jego charakter, naśladować Go. Służyć Bogu to być Mu
posłusznym, zachowywać Jego przykazania, otwarcie
wyznawać swoją lojalność nie wobec czarnego sztandaru arcyodstępcy, ale skrwawionej chorągwi Księcia Immanuela. Ci, którzy służą Bogu, starają się gorliwie być
posłuszni Jego woli. W ten sposób okazują, po czyjej są
stronie” (Ellen G. White, „Signs of the Times”, 1 II 1899).
„W jakiej dziedzinie byśmy nie pracowali, Słowo Boże uczy nas, abyśmy: »W gorliwości nie ustawając, [byli]
płomienni duchem« (Rz 12,11). »Na co się natknie twoja
ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności«
(Koh 9,10). »Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie« (Kol
3,24)” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa
2010, wyd. IV, s. 223).
„Zawsze bądź gotowy przekazywać innym światło,
które otrzymałeś. Trzymaj się zasad właściwego postępowania. Wyrzeknij się ukrywania. Pokaż, kim naprawdę jesteś, bo masz być widowiskiem dla świata, aniołów
i ludzi. Nie uchylaj się od obowiązku. Nie możesz służyć
jednocześnie Bogu i Baalowi. Bóg pragnie, by Jego synowie i córki opowiadali się odważnie za sprawiedliwością, aby świat mógł wiedzieć, gdzie ich znaleźć w czasie
próby” (Ellen G. White, „Signs of the Times”, 1 VIII 1900).

„Niech nasze słowa będą łagodne, tak by mogły pozyskiwać innych. Bóg będzie mądrością dla tego, kto szuka
mądrości w boskim źródle. Mamy wykorzystywać nadarzające się okazje. Mamy czuwać w modlitwie i być gotowymi zawsze odpowiedzieć każdemu, kto domaga się
od nas uzasadnienia naszej nadziei. Abyśmy nie wywierali niewłaściwego wpływu na ludzi, za których Chrystus
umarł, powinniśmy stale podnosić serce do Boga, aby
przy każdej nadarzającej się okazji wypowiadać właściwe słowo we właściwym czasie. Duch Święty otworzy
ludzi na prawdę głoszoną w miłości. Prawda ma ożywczą moc, kiedy jest wypowiadana pod wpływem łaski
Chrystusa” (Ellen G. White, The Publishing Ministry, s. 307).

„Pan pragnie, byście pozyskiwali ludzi dla niego,
a zatem choć nie powinniście narzucać swoich poglądów ludziom, to jednak powinniście być »zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was
wytłumaczenia się z nadziei waszej« (1 P 3,15). Czego
mielibyście się bać? Chyba tylko tego, że moglibyście
wypowiadać słowa pełne chełpliwości, niemądre, niepodobne do tych, które wypowiadałby Chrystus. Trwajcie w łączności z Chrystusem i przedstawiajcie prawdę,
która jest w Nim” (Ellen G. White, Manual for Canvassers, s. 34).
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Napierśnik
„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów,
lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania” (1 Kor 1,10).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Modlimy się za jedność wśród przywódców naszych
zborów i całego Kościoła.
• Niechaj każdy adwentysta dnia siódmego na świecie
uchwyci wizję Całkowitego Zaangażowania Wyznawców. Oby każdy z nas aktywnie uczestniczył w osobistym wydawaniu świadectwa, ewangelizacji w małych grupach i ewangelizacji publicznej.
• Prosimy, poślij Twego Ducha Świętego, by przygotował serca słuchaczy Adventist World Radio zwłaszcza
w miastach. Oby wyznawcy działali wiernie dla nich
i pozyskiwali ich jako Twoich uczniów tych, którzy
szukają Ciebie.
• Błogosław współpracę organizacji kościelnej z niezależnymi służbami w wielkim dziele ewangelizacji.
Niech Twoi słudzy pracują razem z miłością do Ciebie i do siebie nawzajem.
• Panie, prosimy, pokaż nam, jak wysyłać publikacje
(zarówno drukowane jak i elektroniczne) w najlepszy sposób przekazujące prawdę społeczeństwu. Powołuj kolporterów-ewangelistów, studentów-wolontariuszy, pisarzy, specjalistów w dziedzinie mediów
oraz osoby udzielające finansowego wsparcia w celu głoszenia słów nadziei i życia.
• Prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami z naszych
osobistych list modlitewnych. Niechaj osoby te pozwolą Duchowi Świętemu działać w nich.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, chwalimy Cię za to, kim jesteś — Bogiem miłości, pokoju i jedności.
• Chwalimy Cię za przykład jedności, jaka istniała między uczniami po Pięćdziesiątnicy.
• Dziękujemy Ci za to, że możesz zaprowadzić jedność
we współczesnych zborach i rodzinach.

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy
wyznać publicznie oraz te, które powinniśmy wyznać
tylko Tobie. Przyjmujemy Twoje zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Prosimy, przebacz nam, że nie zawsze mówiliśmy
i działaliśmy w sposób sprzyjający jedności w Kościele.
• Dziękujemy Ci, że przebaczasz nam zgodnie z obietnicą z 1 J 1,9.

Prośby i wstawiennictwo

• Panie, prosimy, prowadź Twój lud „do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości,
i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej” (Ef
4,13).
• Pomóż nam nie czynić niczego „z kłótliwości ani przez
wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie” (Flp 2,3).
• Panie, prosimy, daj nam pokorne serca i miłość do ludzi, z którymi trudno żyć i których trudno pozyskać
dla Ciebie.
• Panie, prosimy, pokaż nam, w czym szkodzimy jedności w naszych zborach i rodzinach. Napełnij nasze
serca łagodnością i prowadź nas do jedności zgodnie z Twoim planem.

Dziękczynienie

• Panie, dziękujemy Ci za Jezusa, który modlił się o naszą jedność (J 17).
• Dziękujemy Ci, że jedność Kościoła pomaga światu
uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym (J 17,21).

Proponowane pieśni: 69, 72, 74
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12 szlachetnych kamieni symbolizujących 12 plemion
Izraela było umieszczonych na napierśniku, blisko serca najwyższego kapłana. Uświadamia nam to, jak ważne jest, byśmy byli blisko siebie, zjednoczeni w miłości Chrystusa, objawiając Jego miłość do ludzi zarówno
w Kościele jak i poza nim.

stróżami swoich braci. Powinniście przejawiać czujną
troskę o braci, być zainteresowani ich dobrem, pielęgnować ducha uprzejmości i miłości wobec nich. Zjednoczcie się! Zjednoczcie się!«. Bóg postanowił, że człowiek
ma mieć otwarte serce i być uczciwy, bez afektacji, cichy,
pokorny i prostolinijny. To jest zasada nieba i tak Bóg
zarządził” (Ellen G. White, Gospel Workers, 1892, s. 259).

„Tajemnica powodzenia w dziele Bożym jest ukryta
w harmonijnej pracy naszego ludu. Działanie musi być
skoncentrowane. Każdy członek ciała Chrystusowego
musi wypełniać swoje zadanie w dziele Bożym, stosownie do zdolności, którymi Bóg go obdarzył. Ramię przy
ramieniu i serce przy sercu musimy razem stawić czoło
przeszkodom i trudnościom. Gdyby chrześcijanie działali w zgodzie, idąc razem jak jeden mąż, pod kierownictwem jednej Mocy, spełniając jeden cel, poruszyliby świat” (Ellen G. White, Posłannictwo chrześcijan,
Warszawa 2013, wyd. III, s. 69).

„Zbyt dużo jest chłodu i obojętności — zbyt dużo ducha »nic mnie to nie obchodzi« — pośród zdeklarowanych wyznawców Chrystusa. Wszyscy powinni odczuwać
troskę o siebie nawzajem, zazdrośnie strzegąc wzajemnie
swoich interesów. »Miłujcie się wzajemnie«. W ten sposób
stworzymy tarczę przeciwko zakusom szatana. Pośród
opozycji i prześladowania nie będziemy się przyłączać
do ludzi mściwych ani jednoczyć z naśladowcami arcybuntownika, których szczególnym zadaniem jest oskarżanie braci, oczernianie i zniesławianie ich charakteru.
Niechaj reszta tego roku zostanie poświęcona na zniszczenie każdego włókna korzenia goryczy, zakopania ich
w grobie wraz ze starym rokiem. Rozpocznijcie nowy rok
z większą wyrozumiałością, głębszą miłości dla każdego
członka rodziny Pańskiej. Zjednoczcie się. »Zjednoczeni ostoimy się, podzieleni upadniemy«. Zajmijcie wyższe, szlachetniejsze stanowisko niż to, jakie zajmowaliście do tej pory” (Ellen G. White, Our High Calling, s. 370).

„Nie ma ważniejszej pracy niż praca ewangelisty-kolportera, gdyż wymaga ona spełniania najwyższych moralnych obowiązków. Ci, którzy angażują się w tę pracę,
muszą być zawsze pod panowaniem Ducha Bożego. Nie
wolno im wywyższać siebie. Co ma ktokolwiek z nas,
czego nie otrzymałby od Chrystusa? Musimy miłować
się wzajemnie jak bracia, okazując nasza miłość przez
pomaganie jeden drugiemu. Musimy być współczujący
i grzeczni. Musimy się jednoczyć i razem ciągnąć sznur.
Jedynie ci, którzy żyją zgodnie z modlitwą Chrystusa,
wykonując ją w praktycznym życiu, przejdą próbę, która
ma przyjść na cały świat. Ci, którzy wywyższają siebie,
oddają się w moc szatana, przygotowując się na przyjęcie zwiedzenia. Słowo Pana do Jego ludu wzywa nas,
byśmy podnosili sztandar coraz wyżej. Jeśli jesteśmy posłuszni Jego głosowi, On będzie działał przez nas, a nasze wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem. W naszej pracy otrzymamy obfite błogosławieństwa z nieba
i złożymy swój skarb u tronu Bożego” (Ellen G. White,
Colporteur Evangelist, s. 25).

„Jeśli szatanowi uda się wzbudzić krytycyzm wśród
ludzi należących do zdeklarowanego ludu Pańskiego,
wówczas rozprzestrzeni się on jak kwas od jednego
do drugiego. Nie dawajcie duchowi krytycyzmu miejsca, bo jest on wymysłem szatana. Jeśli go przyjmiecie,
wówczas wzajemna zawiść, zazdrość i podejrzliwość
rozprzestrzenią się niechybnie. Zjednoczcie się! — oto
polecenie, które usłyszałam od Wodza naszego zbawienia. Zjednoczcie się. Gdzie jest jedność, tam jest siła.
Wszyscy, którzy są po stronie Pana, będą się jednoczyć.
Potrzeba doskonałej jedności i miłości między tymi, którzy wierzą w prawdę. Cokolwiek prowadzi do niezgody,
pochodzi od diabła. Pan postanowił, że Jego lud ma być
jedno z Nim, jak gałązki są jedno z krzewem. Wówczas
też wierzący będą zjednoczeni ze sobą nawzajem” (Ellen G. White, Selected Messages, t. III, s. 351-352).

„Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością.
I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną
chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie” (Flp 2,2-3).

„Niechaj wszyscy starają się odpowiedzieć na modlitwę Chrystusa: »Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze,
we mnie, a Ja w tobie« (J 17,21). Ach, jakaż jest to jedność! Chrystus mówi: »Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie«
(J 13,35)” (Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. V,
s. 488-489).

„Poszczególni posłańcy pozwalają sobie na przejawianie zbyt dużej niezależności ducha. Trzeba to odrzucić i zjednoczyć się z innymi sługami Boga. Jest zbyt wiele ducha, który wyraża się pytaniem: »Czy jestem stróżem brata mego?«. Anioł powiedział: »O tak, jesteście
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MODLITWY
Dzień 8

Urim i tumim
„Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni,
ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” (Ef 5,15-17).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Modlimy się o szeroką dystrybucję przewodników
do studiowania Biblii, broszur i książek takich jak Pokój, za którym tęsknisz. Niechaj te publikacje zasiewają
ziarno prawdy w sercach ludzi i prowadzą ich do studiowania Słowa Bożego.
• Niechaj członkowie naszego Kościoła, pastorzy i przywódcy kościelni na całym świecie karmią się Słowem
Bożym każdego dnia. Obyśmy szukali Ciebie każdego dnia w osobistej modlitwie. Przypominaj nam, że
bez Ciebie nie jesteśmy w stanie uczynić nic dobrego.
• Panie, spraw, byśmy byli gotowi iść za Tobą we wszystkich sprawach. Kiedy musimy podjąć kolejny krok
w posłuszeństwie, wskaż nam, co mamy czynić.
• Prosimy, ożyw uczestnictwo w szkole sobotniej na całym świecie. Prowadź wyznawców i gości do doświadczenia zmiany życia we wspólnocie, misji, studiowaniu Biblii i ewangelizacji.
• Prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami z naszych
osobistych list modlitewnych. Niechaj Duch Święty
objawia Twoją wolę każdej z tych osób.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, chwalimy Cię za to, że jesteś naszym Wodzem
i Przyjacielem.
• Dziękujemy Ci za to, że Biblia wyraźnie oznajmia nam
Twoją wolę wobec nas.
• Dziękujemy Ci za to, że posłałeś Jezusa, który przyszedł, by objawić nam wolę Bożą.

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy wyznać Tobie w głębi serca. Przyjmujemy Twoje zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Przebacz nam, że czasami nie chcieliśmy podążać
za Twoją wolą zapisaną w Twoim Słowie.
• Dziękujemy Ci, że przebaczasz nam zgodnie z obietnicą 1 J 1,9.

Prośby i wstawiennictwo

• Panie, pomóż nam pamiętać, że Twoje plany dla nas
to plany „o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam
przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jr 29,11).
• Modlimy się o to, by nasze serca pragnęły czynić Twoją wolę, a nie naszą.
• Obyśmy szli za przykładem Jezusa, który przyszedł
czynić nie swoją wolę, ale wolę swego Ojca (J 6,38).
• Panie, udziel nam mądrości, kiedy pragniemy poznać
Twoją wolę w określonych sytuacjach. Obyśmy szukali Ciebie i byli posłuszni Twemu Słowu.
• Modlimy się, by młodzi ludzie rozumieli Twoją wolę
dotyczącą wyboru współmałżonka.
• Prosimy, prowadź nas i wskaż Twoją wolę tym, których wyznaczyłeś jako przywódców Kościoła.

Dziękczynienie

• Panie, dziękujemy Ci, że jesteś gotowy objawiać nam
Twoją wolę.
• Dziękujemy Ci za to, że kiedy ufamy Tobie całym sercem i nie polegamy na własnym rozumie, oraz gdy
uznajemy Ciebie na wszystkich naszych drogach, Ty
kierujesz naszymi ścieżkami (Prz 3,5-6).
• Dziękujemy Ci za to, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6).

Proponowane pieśni: 269, 533, 594
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Urim i tumim to kamienie umieszczone w oprawach
na ramionach najwyższego kapłana służące do wskazywania woli Boga wobec Jego ludu. Jest ważne, byśmy
rozumieli dzieło Chrystusa dla nas i Jego wolę wobec
nas dzisiaj.

Bóg może zostać uczczony przez tych, którzy w Niego wierzą, jedynie wtedy, kiedy upodabniają się oni
do Niego i są kierowani przez Jego Ducha. Wówczas,
jako świadkowie Zbawiciela, mogą oznajmiać, czego łaska Boża dokonała dla nich” (Ellen G. White, Działalność
apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 309).

„Każdy człowiek stoi wobec wyboru między wiecznym życiem albo wieczną śmiercią. Sprawa każdego
z ludzi toczy się przed sądem Bożym. Każdy musi stanąć
twarzą w twarz z wielkim sędzią. Jakże ważne jest zatem, aby każdy jak najczęściej rozważał przedstawioną
przez Daniela scenę sądu, otwartych ksiąg oraz fakt, że
każdy będzie musiał powstać i przyjąć swój los w dniu
ostatecznym” (Ellen G. White, Evangelism, s. 222).

„»Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze«
(1 Tes 4,3). Czy jest to także twoja wola? Twoje grzechy
mogą być jak góry piętrzące się przed tobą, ale jeśli
ukorzysz serce i wyznasz swoje grzechy, ufając w zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela, On przebaczy ci i oczyści cię z wszelkiej nieprawości.
Bóg wymaga zupełnego podporządkowania się Jego
prawu. To prawo jest echem Jego głosu, mówiącego
do ciebie: „Uświęcaj się, bądź święty”. Zapragnij pełni
łaski Chrystusa. Niech twoje serce napełni się gorącym
pragnieniem Jego sprawiedliwości, której dziełem, jak
zapewnia Słowo Boże, są pokój, łagodność i pewność
na zawsze” (tamże, s. 313).

„W najdrobniejszych i największych sprawach życia
pierwszym pytaniem powinno być: »Co jest wolą Bożą?«.
»Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani« (1 Sm 15,22). Chrystus wzywa swoje dzieci do wyzbycia się wszelkiego egoizmu,
chciwości i nieczystości. Mówi: »Przyjdźcie do Mnie. Poddajcie się Mojemu wychowaniu. Poddajcie swoją wolę
Mojej woli, swój sposób postępowania — Mojemu sposobowi postępowania. Zjednoczcie swoje życie z Moim życiem. W ten sposób zyskacie trwały skarb, który
przetrwa na życie wieczne«” (Ellen G. White, „Signs of
the Times”, 19 II 1902).

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się
nowe” (2 Kor 5,17).
„Zostało zapewnione wszystko, aby lud Boży mógł osiągnąć doskonałość charakteru. Apostoł mówi: »Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze« (1 Tes 4,3). Niechaj każdy czerpie dla siebie z niewyczerpanego źródła wszelkiej
moralnej i intelektualnej mocy, aby mógł spełniać uczynki
sprawiedliwości. Dzięki krzyżowi Golgoty zapewnione jest
wszystko co niezbędne, aby człowiek mógł pojednać się
z bliźnim oraz z Chrystusem i Bogiem. Ojciec mówi, że będzie miłował tych, którzy wierzą, że Chrystus umarł za nich,
tak jak miłuje swojego jednorodzonego Syna. Krzyż Chrystusa jest zapewnieniem, że możemy mieć pełnię w Nim.
»Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny« (J 3,16). W Chrystusie jest doskonałość,
intelektualna wielkość i moralna wartość” (Ellen G. White,
„Review and Herald”, 30 XI 1897).

„Jaka jest wola Boża? Co mam czynić, aby przynieść
chwałę Bogu? Jestem zobowiązany służyć mojemu Zbawicielowi z niepodzielnym oddaniem. Wszystko uważam za marność, byleby zyskać Chrystusa. Niebo, życie
wieczne jest warte dla mnie wszystkiego, a Chrystus
umarł, abym mógł otrzymać wieczne dziedzictwo chwały” (Ellen G. White, That I May Know Him, s. 203).
„Każdy wysiłek uczyniony dla przełamania mocy złego nałogu jest godny uznania. Wolą Bożą jest, byśmy
przez zdecydowany wysiłek wznieśli się do godności
czystego życia, zyskali duchową siłę i posiedli moralną
moc przez używanie zdolności, którymi Bóg nas obdarzył. Radość panuje wśród niebiańskich aniołów, kiedy młodzi ludzie odnoszą zdecydowane zwycięstwa
w imieniu Jezusa” (Ellen G. White, „The Youth’s Instructor” 12/1896).

„Bóg wzywa cię, byś jedną ręką wiary trzymał Jego
potężne ramię, a drugą ręką miłości sięgał do ginących
ludzi. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Idź za Nim.
Postępuj nie według ciała, ale według Ducha. Żyj tak, jak
On żył. To jest wolą Boga — twoje uświęcenie. Twoim
dziełem jest czynić wolę Tego, który podtrzymuje cię
przy życiu dla Jego chwały. Jeśli działasz dla siebie, nic
ci to nie da. Pracować dla dobra innych, być mniej egoistycznym i bardziej gorliwym w poświęceniu wszystkiego Bogu — oto co zyska akceptację Boga i zostanie
nagrodzone Jego obfitą łaską” (Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. II, s. 170).

„Apostoł Paweł napisał: »Taka jest bowiem wola Boża:
uświęcenie wasze« (1 Tes 4,3). Uświęcenie Kościoła jest
celem Boga we wszystkich Jego działaniach wobec Jego
ludu. On wybrał swych wiernych do wieczności, aby byli
święci. Oddał swego Syna, by umarł za nich, aby mogli
zostać uświęceni przez posłuszeństwo prawdzie i wyzbyć się wszelkiej małości. Tak więc Bóg wymaga od wierzących osobistej pracy i osobistego podporządkowania.
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Dzień 9

Kadzielnica
„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga,
bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7,25).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Panie, oby nastąpiło w Twoim Kościele w czasie końca ożywienie pierwotnej pobożności. Obyśmy trzymali się prawdy bez względu na wszystko.
• Prosimy, błogosław świadectwo adwentystycznych
mediów, w tym także mediów społecznościowych.
Pomóż nam dążyć do doskonałości w docieraniu
do ludzi w XXI wieku z przesłaniem wiecznej ewangelii.
• Panie, daj nam poczucie głębokiej wdzięczności, gdy
rozmyślamy nad światem, który stworzyłeś. Obyśmy
wierni trzymali się biblijnej prawdy o stworzeniu i nauczyli młodych ludzi dostrzegać Twoją moc i miłość
objawione przyrodzie.
• Naucz nas podążać za niesamolubnym przykładem
Chrystusa w służbie na rzecz ludzi żyjących wokół
nas. Wyposaż nas do służby jako medycznych misjonarzy, wolontariuszy pomocy społecznej oraz przyjaciół w potrzebie.
• Panie, prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami z naszych osobistych list modlitewnych. Niechaj
otworzą swoje serca na działanie Ducha Świętego.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, chwalimy Cię za to, że Jezus jest naszym Pośrednikiem.
• Dziękujemy Ci za to, że gdy przychodzimy do Ciebie na mocy ofiary Chrystusa, zostajemy przyodziani przez Niego w Jego kapłańskie szaty.

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy wyznać Tobie. Przyjmujemy Twoje zwycięstwo
nad tymi grzechami.
• Przebacz nam, że czasami nie docenialiśmy wstawiennictwa Jezusa. Obyśmy polegali na Jego łasce.
• Dziękujemy Ci za to, że przebaczasz nam zgodnie
z obietnicą z 1 J 1,9.

Prośby i wstawiennictwo

• Panie, pomóż nam zrozumieć i docenić wstawiennictwo, jakiego Jezus dokonuje dla nas.
• Prosimy, daj nam poczucie obowiązku wstawiania się
za innych w modlitwie. Wskaż każdemu z nas, za kogo powinniśmy się modlić.
• Prosimy, by rodzice wstawiali się za dziećmi, które nie
miłują Ciebie. Prosimy, by modlili się i nie ustawali.
• Prosimy za tymi, którzy czują się beznadziejni. Niech
nauczą się składać swoje brzemiona na Jezusa.
• Panie, prosimy za tymi, którzy zerwali łączność z Kościołem. Pomóż nam nawiązać z nimi łączność w duchu bratniej miłości.
• Prosimy, wzmocnij nasze służby ewangelizacyjne
w zborach, takie jak służba kobiet, służba mężczyzn,
szkoła sobotnia, sekretariat ewangelizacji, harcerstwo
adwentystyczne i oddziały Chrześcijańskiej Służby
Charytatywnej. Wskaż nam, jak możemy służyć naszym bliźnim.

Dziękczynienie

• Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dzięki wstawiennictwu
Chrystusa za nas mamy nadzieję na przyszłość.
• Dziękujemy Ci za to, że Duch Święty „wstawia się
za nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rz
8,26).
• Dziękujemy Ci za to, że Jezus „może zbawić na zawsze
tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7,25).

Proponowane pieśni: 190, 314, 533
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Kadzielnica i kadzidło są symbolem wstawiennictwa
Chrystusa za nami.

„Kiedy Chrystus wstawia się za nami, Duch Święty
działa na nasze serca, inspirując nas do modlitwy i skruchy, chwały i dziękczynienia. Wdzięczność, która wypływa z ludzkich ust, jest wynikiem tego, że Duch Święty
dotyka strun duszy, budząc w niej świętą muzykę.
Modlitwa, chwała i wyznanie wiary ludu Bożego
wznoszą się jak ofiary do niebiańskiej świątyni. Ale
wznoszą się tam nie w nieskazitelnej czystości. Przechodząc przez zepsute kanały człowieczeństwa ulegają
skażeniu, a jeśli nie zostałyby oczyszczone przez sprawiedliwość Najwyższego Kapłana, nie byłyby zaakceptowane przez Boga. Chrystus gromadzi w kadzielnicy
modlitwy, chwałę i ofiary swojego ludu, a następnie dodaje do nich moc swojej nieskazitelnej sprawiedliwości.
Zaprawione kadzidłem Chrystusowego przebłagania,
nasze modlitwy, całkowicie i zupełnie akceptowalne,
wznoszą się do Boga, który łaskawie na nie odpowiada” (Ellen G. White, „The Youth’s Instructor”, 16 IV 1903).

„Jako Pośrednik i Orędownik wykonuje dzieło dobrowolnie na siebie przyjęte, przynosząc Bogu wonne kadzidło, a są nim własne, niczym nie splamione zasługi
oraz modlitwy, wyznania i dziękczynienia swych naśladowców” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 97).
„Chrystus jako nasz Pośrednik po prawicy Ojca zawsze ma na nas baczenie, gdyż Jego wstawiennictwo
podtrzymujące nas nieustannie jest dla nas tak samo
konieczne jak odkupienie przez Jego krew” (Ellen G.
White, Our High Calling, s. 50).
„Jestem tak wdzięczna Bogu za to, że możemy Mu
ufać. Pan jest uczczony, gdy Mu ufamy i przedkładamy Mu wszystkie nasze zmartwienia. (...) Bóg Jahwe nie
uznał zasad zbawienia za kompletne, gdy były oparte
tylko na Jego miłości. Sam wyznaczył i złożył na swym
ołtarzu Orędownika odzianego w naszą, ludzką naturę. Będąc naszym Orędownikiem Chrystus wiedzie nas
do Boga jako swoich synów i swoje córki. Chrystus oręduje za tymi, którzy Go przyjęli. Na mocy swojej ofiary daje im prawo, aby stali się członkami królewskiej
rodziny, dziećmi niebiańskiego Króla. Ojciec objawia
nieskończoną miłość do Chrystusa, który własną krwią
zapłacił okup, w przyjęciu i powitaniu Jego przyjaciół
jako swoich przyjaciół. Jest zadowolony z dokonanego pojednania. Jest uwielbiony dzięki inkarnacji, życiu,
śmierci i orędownictwu swego Syna. (...)
Jakaż wspaniałomyślność! Jakiż przywilej został nam
zapewniony! Chrystus jest łącznikiem między Bogiem
i człowiekiem. (...) Gdy przychodzimy do Boga na mocy
wartości Jego ofiary złożonej za nas, wówczas jesteśmy
ubrani w Jego kapłańskie szaty. On stawia nas u swego
boku, otaczając nas swoim ludzkim ramieniem, podczas gdy swoim boskim ramieniem mocno trzyma się
tronu Nieskończonego. Swoje zasługi, jak słodkie kadzidło, składa w kadzielnicy, którą przekazuje w nasze ręce,
aby zachęcić nas do błagalnej modlitwy. Obiecuje, że
wysłucha nasze prośby i spełni je. Tak, Chrystus stał się
pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. On łączy
boskość z człowieczeństwem” (Ellen G. White, W atmosferze Niebios, Warszawa 2001, wyd. I, s. 77).

„Boże postanowienia i dary dla nas są nieograniczone. Tron łaski jest dla nas obiektem największego zainteresowania, jako że zasiada na nim Ten, który pozwala
nam nazywać się Ojcem. Ale Bóg nie uznał zasady zbawienia za pełną jedynie na mocy Jego miłości. Z Jego
postanowienia umieścił u swego ołtarza Obrońcę odzianego w naszą naturę. (...)
»Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł
współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski,
abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze« (Hbr 4,15).
Kiedy tylko dziecko Boże przychodzi do tronu miłosierdzia, staje się klientem wielkiego Obrońcy. Na pierwsze słowa skruchy i wołanie o przebaczenie Chrystus
przejmuje jego sprawę i czyni ją własną, przedstawiając
swoje wstawiennictwo przed Ojcem jako własną prośbę.
Kiedy Chrystus wstawia się za nas, Ojciec otwiera
wszystkie skarby swojej łaski dla nas, abyśmy przyjęli
je i przekazali innym. Chrystus mówi: »Proście w moim
imieniu. Nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami, bo Ojciec sam miłuje was, gdyż wy umiłowaliście
Mnie. Powołujcie się na Moje imię. To nada waszym modlitwom efektywność, a Ojciec da wam bogactwo Jego łaski, a więc proście, a otrzymacie, aby wasza radość
była zupełna« (zob. J 16,24)” (Ellen G. White, Testimonies
for the Church, t. VI, s. 363-364).
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Dzwonki i owoce granatu
„A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,
gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łk 21,28).

PROPONOWANY PLAN MODLITWY

• Modlimy się zwłaszcza za uchodźców z krajów zamkniętych na ewangelię. Kiedy wychodzimy naprzeciw ich potrzebom i prowadzimy ich do poznania Ciebie, otwórz drzwi dla ewangelii, aby mogli oni wrócić
do swoich krajów i opowiadać tam o miłości prawdziwego Boga.
• Ojcze, prosimy, daj nam większe poczucie pilności
w naszej pracy dla Ciebie. Obyśmy żyli codziennie nadzieją rychłego przyjścia Jezusa i odnowienia wszystkich rzeczy.
• Panie, błogosław pracę adwentystycznych nauczycieli na całym świecie. Wzmacniaj naszych nauczycieli,
rodziców, przywódców młodzieży, nauczycieli szkoły sobotniej, którzy przygotowują młode pokolenie
do służby dla Ciebie.
• Prosimy Cię, byś błogosławił działalność charytatywną na rzecz osób o specjalnych potrzebach. Daj nam
współczucie w wychodzeniu naprzeciw potrzebom
niesłyszących, niewidomym oraz niepełnosprawnym
fizycznie i umysłowo.
• Panie, prosimy za siedmioma (lub więcej) osobami
z naszych osobistych list modlitewnych. Oby zrozumieli, że potrzebują Ciebie i otworzyli serca na Ducha Świętego.
• Prosimy także o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb.

Chwała

• Panie, dziękujemy Ci za to, że objawiłeś nam znaki
Twojego powtórnego przyjścia.
• Chwalimy Cię za to, że Jezus przyjdzie powtórnie, by
zabrać nas, abyśmy byli z nim na zawsze.

Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa
nad grzechem

• Panie, prosimy, wskaż nam, jakie grzechy powinniśmy
wyznać publicznie, a jakie sam na sam z Tobą. Przyjmujemy Twoje zwycięstwo nad tymi grzechami.
• Przebacz nam, że gdy jest nam wygodnie na tym
świecie, przestajemy zwracać uwagę na znaki zbliżania się Twojego powtórnego przyjścia.
• Dziękujemy, że przebaczasz nam zgodnie z obietnicą w 1 J 1,9.

Prośby i wstawiennictwo

• Panie, modlimy się za ludzi wokół nas, którzy nie zdają sobie sprawy, że Ty przyjdziesz wkrótce. Prosimy,
obudź ich serca.
• Prosimy, wskaż nam to, co powinniśmy poddać Tobie. Oddajemy Tobie to wszystko i prosimy, byś zmienił nasze serca.
• Prosimy, kształtuj nadal nasze charaktery i przygotuj
nas na Twoje przyjście.
• Panie, przybliż się do ludzi, którzy obawiają się Twojego powtórnego przyjścia. Niechaj poddadzą się Tobie.
• Prosimy, posłuż się nami, by przekazać innym dobrą
nowinę o Twoim przyjściu.
• Wskaż nam, jak możemy w praktyczny sposób wychodzić naprzeciw duchowym potrzebom uchodźców. Niechaj nasz Kościół będzie znany z miłowania
wszystkich ludzi, bez względu na to, kim są i skąd pochodzą.

Dziękczynienie

• Panie, dziękujemy Ci za Twoją obietnicę: „Ten, który
rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż
do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6).
• Dziękujemy, że masz w każdym mieście ludzi, którzy
z nadzieją spoglądają w niebo.
• Dziękujemy Ci, że działasz w sercach ludzi, za których
się modlimy.

Proponowane pieśni: 338, 467, 551
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Dzwonki u skraju szaty najwyższego kapłana dawały ludowi słyszalny sygnał, że kapłan żyje i wstawia się
za nimi w miejscu najświętszym. Kiedy Chrystus wstawia
się za nami w miejscu najświętszym, choć nie słyszymy
dzwonków u Jego szaty, powinniśmy zwracać uwagę
na znaki, które świadczą, że wkrótce zakończy On swe
dzieło jako Najwyższy Kapłan i przyjdzie powtórnie jako Sędzia i Król.

różne znaki, według których będą mogli rozpoznać czas
Jego powrotu. I znowu powtórzył ostrzeżenie: »Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny!«. Potem wyjaśnił, jak ma wyglądać oczekiwanie na to wydarzenie.
Czas należy wypełnić pracą, a nie trwonić go bezczynnie” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa
2010, wyd. IV, s. 208).
„We współczesnym świecie wielu ludzi zamyka oczy
na dowody, jakie Chrystus podał, by uświadomić nam
bliskość swego powtórnego przyjścia. Osoby te starają się uciszyć niepokój, mimo że znaki nadchodzącego
końca wypełniają się szybko jedne po drugich, a świat
zmierza do owego dnia, kiedy Syn Człowieczy ukaże
się na obłokach nieba. Paweł uczył, że grzechem jest
obojętność wobec znaków, które mają poprzedzić powtórne przyjście Chrystusa. Winnych tego zaniedbania
nazywa dziećmi nocy i ciemności. Czujnych i czuwających zachęca tymi słowami: »Wy zaś, bracia, nie jesteście
w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami
dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie
śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi« (1 Tes
5,4-6)” (Ellen G. White, Działalność apostołów, Warszawa
2007, wyd. IV, s. 142).

„Jedynie raz w roku najwyższy kapłan mógł wejść
do miejsca najświętszego, i to po starannych i uroczystych przygotowaniach. Nikt ze śmiertelników prócz
najwyższego kapłana nie mógł oglądać świętej chwały
tego pomieszczenia, gdyż było ono miejscem zamieszkania widzialnej chwały Boga. Najwyższy kapłan wchodził tam ze drżeniem, podczas gdy lud oczekiwał jego
powrotu w uroczystym milczeniu. Ich żarliwym pragnieniem było otrzymać błogosławieństwo od Boga. Bóg
spotykał się z arcykapłanem stojącym przed ubłagalnią,
wiekiem Skrzyni Przymierza. Gdy kapłan dłużej niż zwykle pozostawał w miejscu najświętszym, ludzie zaczynali
się obawiać, że z powodu ich grzechów albo grzechu kapłana chwała Pańska pozbawiła go życia. Ale kiedy słyszeli odgłos dzwonków u jego szaty, oddychali z ulgą.
Kapłan wychodził ze świątyni i błogosławił lud” (Ellen
G. White, Spirit of Prophecy, t. I, s. 274-275).

„Głęboko odczuwamy obecny stan Kościoła, którego członkowie od dawna mają wiedzę o tych wydarzeniach, które nastąpią pod koniec czasu jako spełnienie
profetycznej historii. Chrystus przychodzi w mocy i wielkiej chwale, a umarli zostaną »osądzeni, każdy według
uczynków swoich« (Ap 20,13). Ten, który wstawia się
za nami, który wysłuchuje wszystkich skruszonych modlitw i wyznań, który objawia się w na tle tęczy symbolizującej łaskę i miłość, otaczającej Jego głowę, wkrótce zakończy swoje dzieło w niebiańskiej świątyni. Łaska
i miłosierdzie zstąpią wówczas z tronu, a ich miejsce zajmie sprawiedliwość. Ten, ku któremu wyglądał lud Boży,
przyjmie należny Mu urząd Najwyższego Sędziego. »Ojciec (...) wszelki sąd przekazał Synowi. (...) I dał mu władzę
sądzenia, bo jest Synem Człowieczym« (J 5,22.27). To On,
jak powiada Piotr, został powołany, by »sądzić żywych
i umarłych« (1 P 4,5). Bóg »wyznaczył dzień, w którym
będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego
ustanowił« (Dz 17,31)” (Ellen G. White, „Review and Herald”, 1 I 1889).

„Kiedy Jezus wychodził z miejsca najświętszego, usłyszałam odgłos dzwonków przy Jego szacie, a kiedy wyszedł, ciemny obłok ogarnął mieszkańców ziemi. Nie było już pośrednika między winnym człowiekiem, a znieważonym Bogiem (Ellen G. White, Early Writings, s. 280).
„Chrystus wezwał swój lud do obserwowania znaków Jego przyjścia i radowania się, kiedy ujrzą sygnał,
iż ich Król przychodzi. Powiedział: »A gdy się to zacznie
dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż
zbliża się odkupienie wasze« (Łk 21,28). Wskazał swoim
wyznawcom pączkujące wiosną drzewa i powiedział:
»Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie,
iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje,
wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże« (w. 30-31)” (Ellen
G. White, The Great Controversy, 1888, s. 308).
„Na Górze Oliwnej opowiadał Chrystus słuchaczom
o swoim powtórnym przyjściu na ziemię. Wymienił
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mogą mieć świadectwa do przedstawienia. Można zaplanować wybrane świadectwa, a następnie dać czas
na spontaniczne wystąpienia.
• Czas na modlitwę: Zaproś cały zbór do włączenia
się we wspólną modlitwę. Możesz poprowadzić zbór
podczas interaktywnej modlitwy podobnej do tych, jakimi modliliście się w ciągu 10 dni. Możecie modlić się
na podstawie wybranego fragmentu biblijnego. Możecie modlić się w małych grupach albo razem jako cały
zbór. Możecie kilka razy na różne sposoby modlić się
podczas nabożeństwa — na podstawie wybranego
fragmentu biblijnego, w małych grupach, indywidualnie, wszyscy razem, cichą modlitwą itd.
• Śpiew: Jest to dzień radowania się tym, czego dokonał Bóg, a muzyka jest znakomitym sposobem świętowania. Jeśli wybraliście określoną pieśń jako pieśń
przewodnią grupy modlitewnej, zaśpiewajcie ja z całym zborem.
• Plany na przyszłość. Jeśli Bóg poprowadził was
do szczególnej działalności ewangelizacyjnej lub służby podczas 10 Dni Modlitwy, niech zbór dowie się o waszych planach i ma możliwość przyłączyć się do ich realizacji.
• Dzieci/młodzież. Odpowiednim elementem nabożeństwa będzie opowiadanie dla dzieci nawiązujące
do modlitwy. Jeśli dzieci i młodzież były zaangażowane w spotkania modlitewne, niech podzielą się swoimi świadectwami i wezmą udział we wspólnych modlitwach podczas nabożeństwa.
• Elastyczność. Zachowaj elastyczność w swoich
planach, podążając za prowadzeniem Ducha Świętego
podczas nabożeństwa.

Ostatnia sobota powinna być czasem wielkiej radości 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. Rozważcie, jak doświadczyliście wylania Ducha Świętego
podczas tych 10 dni. Ta sobota jest okazją do radowania
się tym, czego Bóg dokonał, dokonuje i dokona.
Tekst przewodni: „Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,
trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami
naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie
jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,14-16).
Potrzeby każdego zboru są różne, więc we współpracy z miejscowymi przywódcami opracujcie konkretny
plan dla waszego zboru. Oto niektóre proponowane
elementy, które możecie uwzględnić podczas sobotniego nabożeństwa:
• Biblijne nauczanie na temat Hbr 4,14-16: Może to
być kazanie albo można wykorzystać ten fragment jako
podstawę do świadectw o tym, jak Bóg działał podczas
10 Dni Modlitwy.
• Świadectwa: Poświęć odpowiednio dużo czasu na świadectwa wysłuchanych modlitw. Ci, którzy
uczestniczyli w 10 Dniach Modlitwy, powinni mieć dużo
do powiedzenia zborowi, ale poproś, by mówili zwięźle
i krótko, aby więcej osób mogło zabrać głos. Inni także
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zajęli miejsce w środku. Zbierzcie się wokół takiej osoby
i niech dwie lub trzy osoby modlą się w jej intencji, powołując się na Boże obietnice. Będziecie zaskoczeni tym,
jak wielu ludzi cierpi i potrzebuje modlitwy.
• Podzielcie grupę na dwie części. Kobiety niech
modlą się osobno, najlepiej w innym pomieszczeniu,
a mężczyźni osobno. Niech grupie kobiet przewodniczy
kobieta, a grupie mężczyzn — mężczyzna. Często osobiste potrzeby nie powinny być przedstawiane wszystkim zgromadzonym. Łatwiej się nimi dzielić z osobami
tej samej płci.
• Gdy znowu zejdziecie się razem, módlcie się w in
tencjach wymienionych w poniższej liście.
• Módlcie się za siedmioma osobami, które każdy
z was wybrał, aby modlić się za nie podczas 10 Dni Mo
dlitwy.
• Wybierzcie fragment biblijny i módlcie się na je
go podstawie.
• Zakończcie modlitwy kolejną sesją chwały
i dziękczynienia.

Nie ma nic świętego w odmawianiu sobie snu i modleniu się przez całą noc czy część nocy. Jednak noc może być jedynym czasem, kiedy zapracowani ludzie nie
są zajęci i nie spieszą się. Sugerujemy, że waszym celem
nie powinno być uczestniczenie w spotkaniu przez całą
noc, ale modlenie się tak długo, aż przedstawicie w modlitwie wszystkie intencje, jakie Bóg wam wskazuje.
Proponujemy, by nocne spotkanie modlitewne było
prowadzone kolejno przez kilka osób. Co jakiś czas należy zrobić przerwę. Jako lider powinieneś wyczuć, kiedy przerwa jest potrzebna i kiedy przejść do kolejnej
części modlitwy. Sugerujemy, by robić dziesięciominutową przerwę co najmniej raz na 90 minut. Można także przeplatać modlitwę czytaniem Biblii. Można modlić
się we wszystkich proponowanych intencjach albo tylko w wybranych z nich, w zależności od tego, co będzie
lepsze dla danej grupy. Możesz dowolnie zmieniać kolejność proponowanego formatu spotkania.

Proponowany format nocy modlitwy

Intencje modlitewne

• Rozpocznijcie od sesji chwały. Chwalcie Boga
w waszych modlitwach i pieśniach.
• Poświęćcie czas na wyznanie grzechów, upewnia
jąc się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Bóg was wysłuchał. Daj ludziom czas na prywatne wyznanie, a potem
wspólnie wyznajcie publiczne grzechy. Zachęć uczestników do wyznania prywatnych grzechów w osobistej
cichej modlitwie i publicznego wyznania jawnych grzechów. W Dn 9,1-19 czytamy o Danielu, który wstawia się
za swoim ludem i publicznie wyznaje grzechy ludu Bo
żego. Zachęć uczestników do publicznego wyznania
grzechów Kościoła.
• Módlcie się w intencji uczestników spotkania. Wielu ludzi cierpi i potrzebuje modlitwy albo zna kogoś, kto
jest w takiej potrzebie. Zgromadźcie się w kręgu i zaproście, by ci, którzy mają szczególne intencje modlitewne,

• Panie, niechaj nasz Kościół wywyższa Chrystusa
ukrzyżowanego i przychodzącego powtórnie. Daj
nam poczucie odpowiedzialności za ratowanie zgubionych ludzi.
• Prosimy, błogosław nasze ogólnoświatowe działania
ewangelizacyjne w tym roku. Modlimy się zwłaszcza
o powodzenie ewangelizacji w ramach akcji Całkowitego Zaangażowania Wyznawców w Japonii, Zambii
i na Filipinach.
• Modlimy się o duchowe ożywienie wśród młodzieży
adwentystycznej uczęszczającej do publicznych szkół
i uczelni na całym świecie. Niechaj ci młodzi ludzie
staną się pełnymi zapału ambasadorami Chrystusa.
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• Panie, prosimy, błogosław dzieło adwentystycznej
misji. Daj naszym pracownikom mądrość do koordynowania pracy zakładania nowych zborów na całym
świecie i pozyskiwania funduszy, aby wysyłać pionierów Globalnej Misji na nowe tereny.

• Panie, prosimy, natchnij adwentystów dnia siódmego na całym świecie, byśmy modlili się jak nigdy dotąd. Spraw, byśmy razem prosili o późny deszcz Ducha Świętego. Prosimy Cię o obiecane spełnienie zapowiedzi Jl 2, Oz 6 i Dz 2.

• Błogosław wiernych członków Kościoła, którzy wspierają Twoje dzieło sumami dużymi i małymi. Natchnij
każdego z nas do ofiarności płynącej z serca i doświadczenia błogosławieństwa wiernego szafarstwa.

• Prosimy, chroń naszą młodzież przed pokusami
w świecie. Kieruj wzrok młodych ludzi ku Jezusowi
i pomóż im codziennie poświęcać czas na modlitwę
i studiowanie Biblii.

• Prosimy, błogosław wysiłki adwentystycznego kapelanatu, który przygotowuje kapelanów i wolontariuszy do służby w więzieniach, szpitalach, wojsku i innych miejscach. Niechaj kapelani niosą nadzieję i duchowe uzdrowienie Twoim zapomnianym dzieciom.

• Ojcze, prosimy, naucz nas, jak dzielić się z bliźnimi
Chlebem Żywota. Kiedy jesteśmy słabi, daj nam Twoją siłę. Kiedy się boimy, daj nam Twoją odwagę.
• Prosimy o odnowione zainteresowanie studiowaniem
Księgi Daniela, Apokalipsy Jana i innych proroctw biblijnych. Prosimy, daj członkom naszego Kościoła
mocną nadzieję na przyszłość i wyraźne zrozumienie wielkiego boju między Chrystusem a szatanem.

• Błogosław Adwentystyczną Agencję Pomocy i Rozwoju wychodzącą naprzeciw potrzebom ubogich
i potrzebujących.
• Panie, prosimy, wzmacniaj naszą wiarę i prowadź nas,
byśmy spędzali więcej czasu na studiowaniu Biblii i modlitwie. Obyśmy codziennie chodzili z Tobą jak Henoch.

• Panie, naucz nas osobiście studiować Twoje Słowo
każdego dnia. Natchnij więcej członków Kościoła
do udziału w programie „Wierzcie Jego Prorokom”
przez czytanie Biblii i dzieł Ducha Proroctwa w ramach
ogólnoświatowej kościelnej inicjatywy.

• Prosimy, zwróć nasze serca ku wiecznym wartościom,
a nie ku zamieszaniu świata. Chroń nas przed świeckimi wpływami, które zagrażają naszemu codziennemu duchowemu doświadczeniu.

• Pomóż każdemu z nas cenić natchnioną mądrość daną naszemu Kościołowi w pismach Ducha Proroctwa
i przyswajać ją osobiście. Niech rady zawarte w tych
publikacjach prowadzą nas do głębszego studiowania Twojego Słowa, Biblii.

• Ojcze, niech Twoja wola spełnia się w naszym życiu
i Kościele, a nie nasza. Uczyń nas pokornymi, gotowymi uczyć się od Ciebie i przyjmować Twoje plany.

• Panie, wskaż nam, jak mamy się w pełni poddać Tobie.
Uczyń nas jedno z Chrystusem. Zjednocz nas w głoszeniu ostatniego głośnego wołania światu.

• Prosimy, prowadź każdego z nas do ukrzyżowania naszego ego i życia w mocy Jezusa. Prosimy szczególnie o prowadzenie dla młodych ludzi, by poświęcili
się całkowicie służbie dla Ciebie.

• Panie, pobłogosławiłeś nasz Kościół głębokim zrozumieniem biblijnej prawdy. Obyśmy dzielili się nią pokornie i radośnie z ludźmi wokół nas.

• Panie, prosimy, byś powołał pobożnych, pokornych
przywódców w Kościele, którzy będą przykładem
chrześcijańskiego charakteru w słowach i czynach.
Wskaż nam, jak mamy wspierać naszych przywódców modlitwą, zachętą i ochoczą służbą.

• Ojcze, prosimy, błogosław starania małych grup i zborów domowych na całym świecie. Prosimy Cię, byś
pobudził więcej wiernych wyznawców do świadczenia o Jezusie i Jego pięknym charakterze w swoim sąsiedztwie.

• Niechaj nasz zbór wiernie i w pełni głosi przesłania
trzech aniołów z Ap 14. Daj nam mądrość, by przedstawiać sprawiedliwość Chrystusa jako sedno tych
przesłań.

• Panie, naucz nas, jak mamy głosić nasze wierzenia
wyraziście, kreatywnie i z biblijną autentycznością.
Niechaj miłość Jezusa będzie sednem wszystkiego,
w co wierzymy.

• Prosimy, błogosław nasze wysiłki, kiedy tworzymy
„ośrodki wpływu” w dużych miastach na świecie. Daj
nam oczy, byśmy widzieli prawdziwe potrzeby mieszkańców każdego z tych miast. Daj nam kreatywność,
byśmy wychodzili naprzeciw tym potrzebom. Naucz
nas z miłością prowadzić bliźnich do Ciebie.

• Prosimy, niechaj nasze rodziny objawiają Twoją miłość w naszych domach i społeczeństwie. Prosimy Cię,
byś wnosił harmonię w nasze rodziny, uzdrawiał zerwane więzi, chronił słabych przed przemocą i objawiał Twoją uświęcającą moc nawet w pozornie beznadziejnych sytuacjach.

• Panie, prosimy Cię o ożywienie i reformację w naszym
życiu, w naszych rodzinach, zborach i społeczeństwie.
Zacznij od zmiany naszego serca, aby Twoja łaska płynęła przez nas do innych.
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• Panie, modlimy się za tysiące pionierów Globalnej misji, którzy zakładają zbory na nowych terenach. Wielu z nich pracuje samotnie w trudnych warunkach,
więc prosimy o to, byś obdarzył ich Twoją ochroną,
mądrością i powodzeniem w pracy.

• Prosimy, ożyw uczestnictwo w szkole sobotniej na całym świecie. Prowadź wyznawców i gości do doświadczenia zmiany życia we wspólnocie, misji, studiowaniu Biblii i ewangelizacji.
• Prosimy, wzmocnij nasze służby ewangelizacyjne
w zborach, takie jak służba kobiet, służba mężczyzn,
szkoła sobotnia, sekretariat ewangelizacji, harcerstwo
adwentystyczne i oddziały Chrześcijańskiej Służby
Charytatywnej. Wskaż nam, jak możemy służyć naszym bliźnim.

• Błogosław wysiłki Adventist Professionals’ Network.
Daj im możliwości pozyskiwania dla Ciebie ludzi należących do elit naukowych w dużych miastach.
• Prosimy o szczególną ochronę dla tych członków Kościoła, którzy są codziennie nękani i którym grozi niebezpieczeństwo utraty życia z powodu ich religijnych
przekonań. Prosimy o mądrość i odwagę dla nich.
Obyśmy byli inspirowani do życia jako Twoi świadkowie w świecie, który nie zna Ciebie.

• Panie, oby nastąpiło w Twoim Kościele w czasie końca ożywienie pierwotnej pobożności. Obyśmy trzymali się prawdy bez względu na wszystko.
• Prosimy, błogosław świadectwo adwentystycznych
mediów, w tym także mediów społecznościowych.
Pomóż nam dążyć do doskonałości w docieraniu
do ludzi w XXI wieku z przesłaniem wiecznej ewangelii.

• Niechaj każdy adwentysta dnia siódmego na świecie
uchwyci wizję Całkowitego Zaangażowania Wyznawców. Oby każdy z nas aktywnie uczestniczył w osobistym wydawaniu świadectwa, ewangelizacji w małych grupach i ewangelizacji publicznej.

• Panie, daj nam poczucie głębokiej wdzięczności, gdy
rozmyślamy nad światem, który stworzyłeś. Obyśmy
wierni trzymali się biblijnej prawdy o stworzeniu i nauczyli młodych ludzi dostrzegać Twoją moc i miłość
objawione w przyrodzie.

• Prosimy, poślij Twego Ducha Świętego, by przygotował serca słuchaczy Adventist World Radio zwłaszcza
w miastach. Oby wyznawcy działali wiernie dla nich
i pozyskiwali ich jako Twoich uczniów tych, którzy
szukają Ciebie.

• Naucz nas podążać za niesamolubnym przykładem
Chrystusa w służbie na rzecz ludzi żyjących wokół
nas. Wyposaż nas do służby jako medycznych misjonarzy, wolontariuszy pomocy społecznej oraz przyjaciół w potrzebie.

• Błogosław współpracę organizacji kościelnej z niezależnymi służbami w wielkim dziele ewangelizacji.
Niech Twoi słudzy pracują razem z miłością do Ciebie i do siebie nawzajem.
• Panie, prosimy, pokaż nam, jak wysyłać publikacje
(zarówno drukowane jak i elektroniczne) w najlepszy sposób przekazujące prawdę społeczeństwu. Powołuj kolporterów-ewangelistów, studentów-wolontariuszy, pisarzy, specjalistów w dziedzinie mediów
oraz osoby udzielające finansowego wsparcia w celu głoszenia słów nadziei i życia.

• Wskaż nam, jak możemy w praktyczny sposób wychodzić naprzeciw duchowym potrzebom uchodźców. Niechaj nasz Kościół będzie znany z miłowania
wszystkich ludzi, bez względu na to, kim są i skąd pochodzą.
• Modlimy się zwłaszcza za uchodźców z krajów zamkniętych na ewangelię. Kiedy wychodzimy naprzeciw ich potrzebom i prowadzimy ich do poznania Ciebie, otwórz drzwi dla ewangelii, aby mogli oni wrócić
do swoich krajów i opowiadać tam o miłości prawdziwego Boga.

• Modlimy się o szeroką dystrybucję przewodników
do studiowania Biblii, broszur i książek takich jak Pokój, za którym tęsknisz. Niechaj te publikacje zasiewają
ziarno prawdy w sercach ludzi i prowadzą ich do studiowania Słowa Bożego.

• Ojcze, prosimy, daj nam większe poczucie pilności
w naszej pracy dla Ciebie. Obyśmy żyli codziennie nadzieją rychłego przyjścia Jezusa i odnowienia wszystkich rzeczy.

• Niechaj członkowie naszego Kościoła, pastorzy i przywódcy kościelni na całym świecie karmią się Słowem
Bożym każdego dnia. Obyśmy szukali Ciebie każdego
dnia w osobistej modlitwie. Przypominaj nam, że bez
Ciebie nie jesteśmy w stanie uczynić nic dobrego.

• Panie, błogosław pracę adwentystycznych nauczycieli na całym świecie. Wzmacniaj naszych nauczycieli,
rodziców, przywódców młodzieży, nauczycieli szkoły sobotniej, którzy przygotowują młode pokolenie
do służby dla Ciebie.

• Panie, spraw, byśmy byli gotowi iść za Tobą we wszystkich sprawach. Kiedy musimy podjąć kolejny krok
w posłuszeństwie, wskaż nam, co mamy czynić.
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• Prosimy Cię, byś błogosławił działalność charytatywną na rzecz osób o specjalnych potrzebach. Daj nam
współczucie w wychodzeniu naprzeciw potrzebom
niesłyszących, niewidomym oraz niepełnosprawnym
fizycznie i umysłowo.

• Prosimy, byś powołał emerytowanych nauczycieli
i wychowawców, by służyli wśród 2566 grup ludzkich w 14 krajach Wydziału Południowoazjatycko-Pacyficznego.
• Prosimy, byś powołał osoby walczące w modlitwie
wstawienniczej za 2568 grup ludzkich w 4 krajach
Wydziału Południowoazjatyckiego.

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

• Prosimy, byś powołał ludzi walczących w modlitwie
o 893 grupy ludzkie w 25 krajach Wydziału Transeuropejskiego.

• Prosimy, byś powoływał młodych ludzi zakładających
nowe zbory wśród 750 grup ludzkich w 13 krajach
Wydziału Euroazjatyckiego.

• Proście Boga, by powołał pielęgniarki i lekarzy, aby
zakładali nowe zbory wśród 1978 grup ludzkich w 22
krajach Wydziału Zachodniośrodkowoafrykańskiego.

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

• Prosimy, byś powołał młodzież do pozyskiwania
uczniów dla Jezusa wśród 1459 grup ludzkich w 20
krajach Wydziału Południowopacyficznego.

• Prosimy, byś powołał armię pracowników zakładających nowe zbory wśród 948 grup ludzkich w 38 krajach Wydziału Interamerykańskiego.

• Prosimy o mądrość w docieraniu do zeświecczonych ludzi na całym świecie, którzy nie interesują się
sprawami duchowymi, aby Duch Święty przeniknął
do nich przez mur, jaki wybudowali wokół swojego
serca.

• Prosimy, byś powołał ofiarnych ludzi gotowych pracować pośród 746 grup ludzkich w 20 krajach Unii
Bliskowschodnio-Północnoafrykańskiej.
• Módlcie się za adwentystycznych przedsiębiorców, by
świadczyli o miłości Chrystusa wsród 691 grup ludzkich w 8 krajach Wydziału Północnoazjatycko-Pacyficznego.

• Panie, prosimy Cię, byś wskazywał nam, jak dzielić się
ewangelią z narodami i grupami islamskimi. Prosimy,
by usłyszały one i przyjęły Twoją ofertę ewangelii.

• Prosimy, byś przygotował młodych ludzi do zakładania nowych zborów wśród 789 grup ludzkich w 9 krajach Wydziału Północnoamerykańskiego.

• Prosimy za mieszkańców Azji wyznających buddyzm
i hinduizm, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Daj
nam szczególną mądrość, tak byśmy rozumieli ich
potrzeby i wiedzieli, jak docierać do ich serc.

• Proście Boga o otwarcie możliwości szkolenia misjonarzy zakładających nowe zbory wśród 676 grup
ludzkich w 9 krajach Wydziału Południowoamerykańskiego.

• Błogosław nas, gdy próbujemy docierać do ludzi zniewolonych kultem duchów, bałwochwalstwem i wierzeniami animistycznymi. Pomóż nam zrozumieć ich
światopogląd i prowadzić ich do prawdziwego Zbawiciela.

• Prosimy Cię w intencji 541 grup ludzkich w 18 krajach
Wydziału Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego.

• Panie, daj nam powodzenie w docieraniu do mieszkańców Okna 10/40, tej części świata, w której występują słabe chrześcijańskie wpływy. Otwórz serca
na przyjęcie dobrej nowiny o Jezusie. Niechaj ludzie
widzą Twoją miłość w naszym życiu.

• Prosimy, byś przygotował ochotników, którzy będą
pełnić służbę wśród 70 grup ludzkich na Polu Izraelskim.
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Obietnice, na które można
powołać się w modlitwie
Obietnica Ducha Świętego

„A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście
prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie
prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby
radość wasza była zupełna” (J 16,23-24).
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (1 J 5,14-15).

„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 dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski 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 sprawiedliwości, i o sądzie” (J 14,26; 16,8).
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy
we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę
do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim,
to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co
prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (J 14,12-14).
„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu
Duchowi to się stanie — mówi Pan Zastępów” (Za 4,6).

Obietnice mocy Bożej

„Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?” (Rdz
18,14).
„Jahwe będzie walczył za was, wy sami bądźcie spokojni” (Wj 14,14 BKR).
„U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem
u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10,27).
„Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona” (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 przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał
z nim darować nam wszystkiego?” (Rz 8,31-32).
„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 mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz
ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę
na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie
ustają” (Iz 40,28-31).

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 pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,16).
„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście 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).
„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).

Obietnice Bożego prowadzenia

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój
się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).
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„A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej
ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co
ci przyrzekłem” (Rdz 28,15).
„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł
w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem” (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 wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi
się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż
usta Pana to powiedziały” (Iz 40,4-5).
„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę
ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie” (Ps 32,8).
„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!”
(Pwt 31,8).
„Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę” (Ps 25,12).
„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj
na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Prz
3,5-6).
„Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie
w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan
będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają
swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło,
którego wody nie wysychają” (Iz 58,10-11).
„I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham” (Iz 65,24).

„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 ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).
„A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego
dokona” (1 Tes 5,23-24).

Obietnice przebaczenia

„I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię”
(2 Krn 7,14).
„Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich
grzechy” (Ps 85,3).
„Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Ps 86,5).
„A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie,
jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia” (Mk
11,25).
„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając 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, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” (Ef 1,7).

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 waszego 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).
„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest
potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego,
który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez
które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga
za sobą pożądliwość” (2 P 1,3-4).

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 Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę
cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Iz 41,10).
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„Przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego”
(Ef 6,16).
„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).
„Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie
i wykonanie” (Flp 2,13).
„Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16).
„Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami” (Rz 16,20).
„Nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała” (Rz 12,2 BG).
„Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca” (1
J 2,15).

„Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich
skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem,
jak cielęta wychodzące z obory” (Ml 3,20).
„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych
zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą
w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się
grzechów, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).

Obietnice siły do pełnienia woli Bożej

„Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce
twoje; przetoż oczekuj Pana” (Ps 27,14 BG).
„Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny
nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny
chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość
wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co
widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor 4,16-18).
„Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym 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 łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby
zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (2 Kor 12,9).

Obietnice uzdrowienia

„Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli
zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz
wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz” (Wj 15,26).
„Póki będą trwać dni twoje, słynąć będzie moc twoja” (Pwt 33,25).
„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy
twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; on wieńczy cię łaską i litością. On nasyca
dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja” (Ps 103,2-5).
„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 boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym
zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy
na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest
za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został
dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Iz 53,3-5).
„Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw
mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!” (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 bezpieczeństwem” (Jr 33,6).

Obietnice dla świadków Boga

„Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już
dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie,
nie ma innej opoki, nie znam żadnej” (Iz 44,8).
„Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość,
a chwała Pańska rozbłysła nad tobą” (Iz 60,1).
„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania”
(2 Kor 5,18).
„Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze
młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę” (Jr 1,7).
„Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was,
i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i
w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
„Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9).
„Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym
się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej” (1 P 3,15).
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„Szaty najwyższego kapłana były przepięknie wykonane z drogiego materiału, co odpowiadało jego
wzniosłemu stanowisku. Oprócz
lnianego stroju zwykłego kapłana
nosił on niebieską szatę, także tkaną w całości. Skraj tej szaty był ozdobiony złotymi dzwoneczkami i niebieskimi, purpurowymi i szkarłatnymi jabłkami granatu. Na wierzch

kapłan zakładał efod, krótką szatę
koloru złota, błękitu, szkarłatu i bieli. Efod był przewiązany pięknie zrobionym pasem o tych samych kolorach. Efod nie miał rękawów, a na jego ozdobionych złotem naramiennikach przymocowane były dwa
kamienie onyksowe z wyrytymi
na nich imionami dwunastu pokoleń Izraela.
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Na efodzie znajdował się napierśnik, najbardziej święta część stroju
kapłana. Był z tego samego materiału co efod. Miał kształt kwadratu,
którego bok miał około dwudziestu
trzech centymetrów i był zawieszony na ramionach błękitnym sznurem przechodzącym przez złote
kółka. Jego brzeg tworzyły różne
drogie kamienie, takie same jak te,
które tworzą dwanaście fundamentów miasta Bożego. W środku ułożone było dwanaście drogich kamieni osadzonych w złocie, w czterech
rzędach, a na nich, podobnie jak
na drogich kamieniach naramiennika, wyryte były imiona pokoleń Izraela. Pan rozkazał: »Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca
świętego, ku stałej pamięci przed
Panem« (Wj 28,29). Tak samo Chrystus, Najwyższy Kapłan, orędując
swoją krwią za grzesznikiem u Ojca, nosi na swym sercu imię każdego
skruszonego, wierzącego człowieka.
Psalmista mówi: »Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli
o mnie« (Ps 40,18).
Po prawej i lewej stronie od napierśnika, były dwa wielkie kamienie o wspaniałym wyglądzie. Nazywano je urim i tummim. Za ich pośrednictwem Bóg oznajmiał najwyższemu kapłanowi swą wolę. Gdy jakieś sprawy były przedkładane Panu
do rozstrzygnięcia, światło otaczające drogocenny kamień z prawej
strony było oznaką Bożej zgody lub
aprobaty, obłok zacieniający kamień z lewej strony był oznaką odmowy lub dezaprobaty.
Nakrycie głowy najwyższego kapłana składało się z białego lnianego zawoju i przywiązanej do niego
za pomocą niebieskiego sznura złotej tabliczki z napisem: »Poświęcony
Panu«. Wszystko, co było związane
z wyglądem i zachowaniem kapłanów, miało wzbudzać w tym, który
na nich patrzył, poczucie świętości
Boga, świętości służby ku Jego czci
oraz czystości wymaganej od tych,
którzy znajdują się w Jego obecności”
(Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy,
Warszawa 2013, wyd. VI, s. 246-247).

