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Wychowywać Dziecko W Modlitwie         
By Cassie Huslage 

 

 
  

Było to 31 marca 2020 roku. Covid-19 rozprzestrzeniał się po całym kraju, a rodziny 

proszono o „schronienie się w domu”. Christopher i Debra Huslage (nasze najstarsze 

dziecko) wraz z rodziną schronili się na swojej żaglówce w Galveston w Teksasie. Kilka 

dni wcześniej podjęli decyzję o popłynięciu do ulubionego miejsca w zatoce teksańskiej 

na nadchodzące urodziny Debry. 

 

W jasny i wczesny piękny poranek 31 marca odpłynęli. Wszystko było idealne. Piękny wschód słońca w 

Teksasie zapowiadał najpiękniejsze dni. Kilka godzin od wybrzeża zatoki zerwał się nieprzewidywalny 

wiatr. Było już za późno, żeby zawrócić, więc musieli przetrwać burzę. Gdy płyneli dalej na zachód, wichury 

o prędkości ponad czterdziestu pięciu mil na godzinę zaczęły kołysać ich żaglówką w nieprzewidywalny 

sposób. Dzieci były wewnątrz statku. Jedno dziecko spało, podczas gdy inne nerwowo próbowały przetrwać 

burzę i miotające fale. 

 

Głośny trzask zwrócił uwagę wszystkich na pokładzie. Wiatr był zbyt silny, a jeden z podmuchów zerwał 

łańcuch. Ta przerwa spowodowała poluzowanie żagla łodzi, a łódź zaczęła przechylać 40-45 stopni. W tym 

momencie ośmioletni Matthew krzyczał do innych: „Hej, módlcie się! Obudźcie się! Nie śpijcie! Padnijcie 

na kolana i Módlcie się!”. I tak to też zrobili. 

 

Możesz się zastanawiać, dlaczego to ośmioletnie dziecko wiedziało, co robić w nagłych wypadkach. 

Wiedział, ponieważ był świadkiem, jak jego rodzice, dziadkowie i inni modlili się w nagłych przypadkach. 

Słyszał historie o tragicznych sytuacjach, które z ufnością zabrano do Boga w modlitwie. Wiedział z 

pierwszej ręki, że Pismo mówi nam, abyśmy się modlili, prosząc Boga o pomoc w potrzebie. 

 

Oto kilka sposobów na wychowanie dziecka do modlitwy: 

 

 

 



 

1. Zaprowadź dzieci do ołtarza w czasie kościoła. Kiedy pastor / usługujący  wzywa ludzi, aby przyszli do 

ołtarza i pomodlili się, zabierz ze sobą swoje dzieci. 

  

2. Kiedy kościół ma modlitwę rodzinną, zabierz swoje dzieci (w każdym wieku). Dzieci przestrzegają twoich 

priorytetów. Niech modlitwa będzie ważna. Weź udział w zbiorowej modlitwie. 

  

3. Pozwól swoim dzieciom (lub wnukom) słyszeć cię, kiedy się modlisz. Włącz ich w czas modlitwy i 

zachęcaj każde dziecko do modlitwy. Zapewnij ich, że Bóg ich słyszy i odpowie na ich modlitwy. 

  

4. Módl się z nimi o ich potrzeby (chory przyjaciel, nauczyciel chory na raka, niezbawiony rodzic, chory 

zwierzak). Niech dziecko wie, że jego potrzeba jest ważna dla Boga. Pomóż dziecku zanieść potrzebę Boga. 

  

5. Módl się w domu. Niech dzieci modlą się o jedzenie, troski, pastora, nauczyciela. Twórz momenty,  w 

których dasz im model „czasu modlitwy”, aby Twoje dziecko mogło je zobaczyć. Nigdy nie zapomnę 

wstawania wcześnie rano i słuchania modlitwy mojej mamy. Wiedziałam, jak brzmi modlitwa. Poczułam się 

komfortowo przy dźwiękach modlitwy. Wiedziałam, jak naśladować modlitwę. Wtedy wiedziałam, jak się 

modlić i dosięgnąć tronu Bożego. 

  

Na szczęście żeglarska przygoda została uratowana ręką Boga. Christopher, Debra i God byli w stanie 

opanować sytuację. Dzieci odbyły spotkanie modlitewne w kadłubie statku, gdy wiatr się uspokoił. Po raz 

kolejny Bóg uratował moje dzieci. Modlitwa działa. Dzieci nigdy nie zapomną, że wzywanie Jezusa w 

potrzebie jest słuszne. Dzieci zawsze będą pamiętać, że Bóg jest wierny! 

 

 

 
Uwaga: Cassie K Huslage służyła wraz z mężem przez 33 lata w Teksasie i na Alasce. Jej miłość do ludzi pchnęła ją do wielu sytuacji, 
do których przygotował ją Bóg. Obecnie Cassie pełni funkcję Dyrektora Służby  Kobiet Okręgu Południowo-Środkowego Teksasu, 

żony pastora Apostolic Lighthouse Church w Georgetown w Teksasie, mamy czwórki fantastycznych dzieci, babci dziewięciorga 

doskonałych wnuków i „mamy” buldoga angielskiego Pixie. Jej hobby to ogrodnictwo, zbieranie kamyków, plażowanie i koszenie 
trawy. Cassie jest czcicielką Jezusa Chrystusa. 

 

 

 

  

Błofosław Swoje Dzieci: Ucz Je Jak się Modlić 
By Jana Allard 

 
  

 

Trzymając w ramionach moją czterofuntową wnuczkę, ogarnęło mnie wzruszenie tak, 

że zaczęłam dziękować Bogu. Ze względu na trudności w ciąży cudem uratowano życie 

mojej synowej, a jej malutkie dziecko żyło i miało się dobrze. Wysłuchane modlitwy 

wielu ludzi. Wsparcie modlitewne jest błogosławieństwem, ale co z codzienną, osobistą 

pobożnością i jak można uczyć dziecko, jak ważna jest modlitwa? 

 

W księdze Przyp.Sal. 22: 6, często cytowany werset, mówi nam, abyśmy wychowali 

nasze dzieci, ale pozostawia nam pytanie, jak to zrobić. Odpowiedź można znaleźć w  V Księdze Mojż. 6: 5-

7, która mówi: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i  z całej 

swojej siły. I te słowa, które ci to nakazuję dzień, będzie w twoim sercu: i będziesz ich pilnie nauczał swoich 

synów i będziesz o nich opowiadał, siedząc w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. " Mówiąc 

najprościej, nauczanie dziecka wymaga wytrwałości, czy to w pozycji siedzącej, chodzącej, odpoczywającej 

czy budzącej się. Najlepiej zrobić to na przykładzie i poprzez powtarzanie. 

 

 

 



Od urodzenia dzieci stale się uczą. Matka trzymająca noworodka w ramionach podczas modlitwy już uczy 

modlitwy. Gdy Twoje dziecko dorośnie, włącz je do modlitwy. Zachęcaj do komunikacji z Bogiem. Zanim 

dziecko dotrze do przedszkola, powinno móc samodzielnie modlić się prostymi modlitwami, np. o jedzenie i 

przy minimalnym prowadzeniu, gdy wstaje rano i wieczorem przed snem. Pokuty można się nauczyć 

poprzez modlitwę w określonym czasie. Dziecko może nauczyć się dziękować za każdą dobrą rzecz, prosić o 

ochronę podczas jazdy samochodem, gromić strach po koszmarze lub prosić o uzdrowienie, gdy zachoruje. 

Kiedy dziecko potrafi pisać, zachęcaj je, aby zapisywało w  notesie proste modlitwy lub zapisywało Słowo. 

 

 „Tego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu: Chwalebne czyny Pana i moc 

jego, Oraz cudowne dzieła, których dokonał.” (Psalm 78: 4). W jakim celu? Psalm 78: 7 odpowiada: „Że 

mają pokładać nadzieję w Bogu I nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań jego;”. 

 

Matko, ucz swoje dziecko manier, szacunku, miłości i nie tylko, aby ukształtować swoje dziecko w uczciwą 

osobę;  błogosławisz swoje dziecko, kiedy uczysz je modlić się. 

 

 

 
Uwaga: Jana Allard i jej czterdziestoletni mąż Brian, pastor w Delano w Kalifornii. Jana jest nie tylko żoną pastora, ale także 

muzykiem, autorką i członkinią Komitetu Kobiet Zachodniego Okręgu UPCI. Jest błogosławiona jako matka dwóch synów, córki, 

dwóch synowych, trzech WNUCZKÓW i jednej WNUCZKI. 
 

  

Uczyć Dziecka Modlitwy 
By Carla Brett 

 
 

 

 
  

W zeszłym roku jedno z moich dzieci wróciło do domu ze szkoły i było załamane z 

powodu czegoś, co się wydarzyło. Podczas przerwy dzieci w przedszkolu próbowały 

podnieść razem bardzo duży przedmiot, ale nie były w stanie tego zrobić. Mój syn 

powiedział swoim kolegom z klasy, że jeśli wszyscy będą się modlić razem, wtedy będą 

w stanie podnieść wszystko, cokolwiek by to było. Przyłączyły się wszystkie dzieci, z 

wyjątkiem jednego dziecka, które „myślało, że to głupie”, więc – tak  rozumował - z 

tego powodu nie mogły podnieść tego ogromnego przedmiotu. 

 

Chociaż dziękowałam Bogu, że dzieci nie mogą podnieść tego bardzo niebezpiecznego przedmiotu, byłam 

również wdzięczna w tym momencie, że mój syn uznał za naturalne, żeby zwracać się do Boga w modlitwie. 

Nie zawsze było mu łatwo odnieść się do rzeczy, których nie możemy zobaczyć ani dotknąć. 

 

Nasze życie modlitewne odzwierciedla głębię naszego chodzenia z Bogiem i dotyczy to również naszych 

dzieci. W swoich najmłodszych latach uczą się modlitwy tak, jak wszystkiego innego, obserwując ludzi 

wokół siebie. Dlatego zachęcam wszystkich naszych rodziców, aby nie tylko poświęcali czas na modlitwę, 

kiedy dzieci śpią, ale także, aby było dla nich naturalne, że widzą rodziców modlących się przez cały dzień. 

 

Gdy dzieci rosną, pojawiają się pytania; i tam właśnie musimy być stale dostępni do nauczania, mówienia i 

dzielenia się. Księga Przyp.Sal. 1: 8-9 mówi, że dziecko „słucha pouczenia ojca i nie odrzuca nauki  matki”. 

Mogą to zrobić tylko wtedy, gdy my, ich rodzice, będziemy ich konsekwentnie instruować i uczyć. 

Osobiście uważam, że ważne jest, aby mówić świadomie, otwarcie i często o modlitwach, na które Bóg 

odpowiada w naszym własnym życiu lub w życiu innych. Dziel się świadectwami o tym, czego Bóg dokonał 

w przeszłości i obecnie, aby zarówno dziękować, jak i budować wiarę. Kiedy uczymy nasze dzieci, kim jest 

Bóg, łatwiej im będzie uwielbiać i odnosić się do nich. 

 

 



 

Jako nauczycielka w szkółce niedzielnej staram się również stosować różne podpowiedzi modlitewne 

(przedmioty, kolory, obrazki itp.), Aby uczniowie nie wpadali zbytnio w rutynę powtarzania tych samych 

słów. Chcę, żeby nauczyli się nowych sposobów  modlitwy i łączenia się z Bogiem. 

 

Na koniec zachęcamy nasze dzieci, że Bóg naprawdę ma dla nich plan już teraz. Ich modlitwy są ważne i 

powodują prawdziwą różnicę. „Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla 

wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.” (1 Tymoteusza 4:12). 

 

 

 
Uwaga: Clara Brett jest błogosławiona  jako matka czwórki dzieci i „mamą pastorką” wielu innych. Wraz z mężem i pastorem są w 

Kopenhadze w Danii. 

 
 

  

       Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy Video clip. 

  

Od Wydawcy 
Bóg czyni potężne rzeczy! 

 
Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest już tłumaczony na Angielski, arabski, chiński, czeski / 

słowacki, holenderski, francuski, gruziński, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, 

koreański, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, suahili, szwedzki, tagalog, 

syngaleski, Sri Lanki, Cree i tajski  

 

Pomóż nam pomodlić się o więcej tłumaczy!  

 

Jeśli chcesz otrzymać którekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na adres 

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

 

 

 Odwiedz Ladies Prayer International na Facebooku i daj "like" naszej stronie. 

 

 

  

 
 
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 biuletynu i strony na Facebooku! 
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Kim jesteśmy . . . Od 1999: Ladies Prayer Intl. składa się z kobiet na całym świecie, które 
spotykają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, aby zjednoczyć się w konkretnej 
modlitwie  za swoje dzieci oraz dzieci lokalnego kościoła i wspólnoty. 
 
 
Nasza misja . . . Jesteśmy zaangażowane w duchowe zachowanie tego pokolenia i nie tylko, 
a także duchową odnowę poprzednich pokoleń. 
 
Nasza potrzeba. . . Zaangażowane kobiety, które zbiorą się razem w pierwszy poniedziałek 
każdego miesiąca i będą modlić się skoncentrowaną modlitwą za swoje dzieci. 
  

Trzy priorytety modlitwy ... 
 
• Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25; Psalm 144: 12; Izajasza 43: 5-6). 
 
• Żeby przyęły na własność wiarę w odpowiednim wieku (1 Jana 2: 25-28; Jakuba 1:25). 

 Żeby weszły do służby żniwa Pańskiego (Mateusz 9:38).  

 

 

           

  

Służby, które wspieramy... 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Dzieci żyjące w środowisku, które daje możliwość rozwoju duchowego, fizycznego i emocjonalnego. 
 
NEW BEGINNINGS Opieka położnicza nad matkami biologicznymi  z uwzględnieniem adopcji i umieszczenia dziecka w 
parach adopcyjnych. 
 
HAVEN OF HOPE Program dla dziewcząt w wieku 13-16 lat z problemami behawioralnymi i emocjonalnymi. 
 
LIGHTHOUSE RANCH dla CHŁOPCÓW Uzdrawianie złamanych i zranionych w życiu nastoletnich chłopców. 
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