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Gleboko Zakorzenione w Modlitwie 
By Debbie Saiz 
 

Kiedy nasze korzenie sięgają głęboko w modlitwę, bez względu na to, co przyniosą burze życiowe, 
możemy stać silnie przywiązani do Boga poprzez modlitwę. Im silniejsze korzenie, tym silniejsze 
będzie nasze życie. Bóg mówi nam, że jeśli głęboko wkopujemy korzenie, dokona wielkich rzeczy. 
"Ty ich zasadziłeś i oni puszczają korzenie, rosną i także wydają owoc." (Jeremiasza 12: 2). 
 
Jestem wdzięczna za korzenie, które głęboko wrosły nauczajac mnie znaczenia modlitwy. 
Nauczyłam się, jak ważne jest zakorzenienie w modlitwie na przykładzie rodziców, którzy wierzyli 
w modlitwe. Pamietam jako dziecko mojego tate nawolujacego do modlitwy i postu przez 
szescdziesiat godzin nieustannie. Modlitwa rozpoczynala się o 7 rano w poniedzialek, a kończyla o 
19.00 w srode, tak jak zaczynalo się nabozenstwo. Tata zwykle spędzał ten czas w kościele. Moja 
mama zawsze wybrała godzinę 10 wieczorem jako swoja godzinę i zabierała mnie ze sobą. Zwykle 
spędzałam tę godzinę w pobliskim sanktuarium lub sali modlitewnej. Ona uczyła mnie modlić się. 
Dorastałam spędzając wiele letnich dni, od wtorku do piątku rano na spotkaniu modlitewnym o 9 
rano jako młode dziecko i nastolatka. Nie zawsze modliłam się przez całą godzinę i mogłam trochę 
spać, ale uczyłam się znaczenia modlitwy. Głębokie korzenie wszywały się głęboko w moje życie. 
 
Istnieje stare przysłowie malajskie, które mówi: "Drzewo o silnych korzeniach śmieje się z burz. 
Drzewa z korzeniami zakotwiczonymi głęboko w ziemi przetrwają burzę po burzy i będą dalej 
rosnąć. Jeremiasz 17: 7-8: "Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! 
Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, 
gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje 
wydawać owocu. "(NKJV). 
 
Dawid dzieli sie wieloma wzlotami i upadkami swojego życia w Psalmach. W Psalmie 3 czytamy, 
że zasadzony jest przy Bożych strumieniach, a jego korzenie pogłębiają się bez względu na to, co 
życie mu przynosi na drodze. "Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające 
swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się." 
(Psalm 1: 3 NKJV). 
 
 
Uwaga: Debbie Saiz jest dyrektorem National Singles w UPCI, dyrektorem promocji dla SoCal UPCI Ladies Ministries oraz 
żarliwą pastorową żoną w Bayside Apostolic Center w Torrance w Kalifornii. Ona posiada B.A. Stopień z University of 
Louisiana w Monroe i tytuł magistra z Twin-Cities University. 
 
 

 

 
 



 

 

Wierze w Cuda 
By Vercinia Reed 
 

"Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, Wkorzenieni weń i zbudowani 
na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie." (Kolosan 
2:6-7)  
  
Ogrodnictwo latwo stosuje się w odniesieniu duchowym, a Jezus często tego używał. Ponieważ 
dzieci łatwo przyswajają informacje podczas zajęć, przypowieści z dziedziny ogrodnictwa oferują 
doskonałą okazję do dzielenia się Slowem i modlitwami. 
  
Mieszkałam w małym miasteczku w dużym starym domu z bardzo dużym podwórkiem. Każdej 
wiosny sadziłam ogród. Chociaż nie podobała mi się trudna, gorąca praca, uwielbiałam wynik 
mojej pracy: świeże pomidory ogrodowe, brokuły, cebule i wiele innych. Teraz mieszkam w wielkim 
mieście w średniej wielkości mieszkaniu bez podwórza. Zamiast ogrodu mam rośliny doniczkowe. 
Nie oferują tych samych jadalnych nagród, ale ja uważam, że zieleń jest kojąca. 
  
Kilka miesięcy temu przeniosłam wszystkie moje rośliny na rog pokoju. Niestety, nie otrzymują tam 
tak dużo światła słonecznego i ciągle zapominam o podlewaniu ich. Z miejsca, w którym siedzę 
dziś rano, widzę liście w różnych odcieniach żółci i brązów. Niektóre już wyschły i odpadły. 
Oczywiste jest, że potrzebują szybkiej uwagi. 
  
Dobry system korzeniowy, choć rzadko spotykany, rozprzestrzenia się w poszukiwaniu pożywienia 
i stabilizacji nowego wzrostu. Istotne jest również przetrwanie chwilowych suszy, braku słońca i 
burz. Staramy się być zakorzenionymi w Nim (Efezjan 3:17), abyśmy mogli otrzymać Jego żywe 
"światło" (Jan 8:12) i "żywą wodę" (Jan 7: 37-39), doświadczyć nowego wzrostu i wytrzymać 
trudne czasy. 
  
"Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, 
gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje 
wydawać owocu.". (Jeremiasza 17: 8). Jednak rośliny rosnące w pomieszczeniach mogą się 
wiązać z korzeniami, wiją się w bezowocnych wysiłkach, aby się rozwinąć, jeśli nie przeplatają się 
w większą doniczkę. My także możemy związać się z naszą obecną sytuacją, ograniczając zakres 
naszej służby, jeśli unikniemy możliwości przejścia w większe sytuacje. 
  
Prawidłowo zakorzenione, jesteśmy w stanie rozwijać się i przynosić owoce duchowe, dopełniając 
nasze pory roku jako przydzielone. "Panie, pomóż nam dojrzeć do życia pelnego zachęcania, 
którzy są gotowe ze wlasciwym słowem ", a jednak potrafiące powstrzymać się od mówienia, kiedy 



to mialoby zaszkodzic. Pomóż nam wychowywać dzieci nam powierzonych, gdy żyjemy życiem 
odzwierciedlającym Twoją zręczną rękę. Jesteś prawdziwie Mistrzem Ogrodnikiem. 
  
Przy tym tez, myślę, że nadszedł czas, aby zajać sie moimi roślinami doniczkowymi. 
  
 
Uwaga: Vercinia Baily Reed i jej mąż, Brad, służą jako AIMers w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie są pastorami 
Abundant Life Church. Wcześniej zatrudniona jako patolog w zakresie mowy w USA, obecnie jest szczęśliwa jako mama w 
domu, Jaden (14 lat) i Elias (7 lat); posługa muzyczna; i próbowanie z wdziękiem poddawac się  tak często potrzebnemu 
duchowemu przycinaniu. Dobra kawa i poczucie humoru są pomocne, ale modlitwa jest niezbędna. 
 

 

 
 
 

 

From the Mailbox 
  
To było po prostu cudowne. (Lipiec, biuletyn LPI) Dziękuję, przyjaciolko. Prosiłam Boga o pewne 
słowo dzisiaj - i przyszło na czas. Kocham cię bardzo i doceniam pracę, którą wykonujesz, 
 Debbie Sanders, Director, Today's Christian Girl, UPCI 
 
Dziękuję! Cóż za błogosławieństwo dla mnie, gdy czytam te cuda! (Lipiec, biuletyn LPI) Cóż za 
niesamowity Bóg, ktoremu służymy!-Sue Dean, Arizona Ladies Ministries Secretary 
 

 

 
 
 

 

Od Wydawcy 

Bog czyni potezne rzeczy! 

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest teraz dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, 
niemieckim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim, greckim, arabskim, perskim, czeskim / słowackim, 
chińskim, suahili, węgierskim, tagalog, indonezyjskim, rumuńskim, włoskim, Norweskim, polskim, hindi, 

gruzińskim, japońskim, szwedzkim, wietnamskim, Bangla, tajskim i koreańskim. 
 

Pomóżcie nam modlić się za serbskich, bułgarskich i hebrajskich tłumaczy! 
 



 
Jeśli chcesz otrzymać któryś z powyższych tłumaczeń, wyślij zapytanie do 

LadiesPrayerInternational@aol.com i chetnie dodamy Cię do naszej listy mailingowej!  
 

Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" nasza strone! 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Droga Liderko Teamu Modlitwy! Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" nasza 

strone! Facebook Ladies Prayer International Link  

 

Ponadto, zaproś swoją grupę do zapisania się na ten BEZPŁATNY biuletyn na stronie:  

 

http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl lub wysłać e-mail na adres: 

LadiesPrayerInternational@aol.com  

 

Proszę podziel się tą informacją ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za udział w 

tej kwitnącej służbie modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat 

BEZPŁATNEGO newslettera i strony na Facebooku! 

 

 

 
 
 

 

 



 

● Kim jesteśmy...od 1999: Ladies Prayer Intl. jest złożone z kobiet całego świata, które spotykają się w pierwszy 
poniedziałek każdego miesiąca aby połączyć się w konkretnej modlitwie o swoje dzieci, dzieci lokalnego zboru I 
środowiska.  

 

      ●        Nasza Misja...Jesteśmy zobowiązane do zachowania duchowego życia tego pokolenia i nie tylko I duchowego 
odnowienia poprzednich pokoleń.  

 

●      Nasza Potrzeba...Poświęcone kobiety, które złączą się razem w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca i będą 
modlić się konkretną modlitwą o swoje dzieci.  

 

Trzy priorytety Modlitwy...  

● - Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25; Psalm 144:12; Izajasza 43:5-6).  

 

● - Aby przejęły jako własność wiarę w odpowiedzialnym wieku (I Jana 2:25-28; Jakuba 1:25).  

 

● - Aby weszły w służbę na żniwie Pana (Mateusza 9:38).ext xt Link 

 

 
 

http://www.ladiesministries.org/

