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Modlitwa Zmienia Serca 
By Amy Stoops 
 
 

"Cokolwiek trzeba, Panie!" to modlitwa, którą moja dzielna teściowa modliła się przez 
dwadzieścia lat, podczas gdy jej najstarszy syn wychodził poza Arkę Bezpieczeństwa. 
Ufała dużo, modliła się mocno i walczyła zaciekle. Dzisiaj ten jej „chłopiec” jest 
przełożonym szkółki niedzielnej, śpiewa w zespole uwielbienia i pozwala Bogu być 
używanym dla Jego chwały. Jestem przekonana, że jego zbawienie nastąpiło dzięki 
temu, że jego mama zaufała Bogu drogami, którymi kierowała go modlitwa „Cokolwiek 
trzeba, Panie”. Modliła się do niego do domu. 
Oglądałem i uczyłem się i dobrze, że to zrobiłem. Teraz mam córkę, która potrzebuje, by 

jej mama ufała na tyle, by modlić się: „Cokolwiek trzeba, Panie”. Pan dał mi werset, który stał się 
obietnicą, której się trzymam. „I jest nadzieja na twój koniec, mówi Pan, że synowie twoi powrócą do 
twojej własnej granicy” (Jeremiasz 31:17). Moja dziewczyna wraca do domu. Modlitwa, skuteczna i 
żarliwa, przyniesie ją z powrotem. 
Ezechiel 36: 26-27 leży na moim biurku w pracy. Jest tam, więc pamiętam, aby codziennie modlić się nią 
o moje dzieci. „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego 
ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 
Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, 
moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. 
Módlcie się, gdy jest ciemno. Módlcie się, kiedy jest przerażająco. Módlcie się, gdy wydaje się to 
bezużyteczne. Módlcie się, gdy nadzieja tli się i módlcie się, gdy nadzieja rozbłyśnie i módlcie się, gdy 
nadzieja wybuchnie czerwonym płomieniem odnowienia. Mamo biologiczna, mamo adopcyjna, mamo 
dodatkowa, mamo duchowa, Twoje modlitwy są potężne! Twoje modlitwy oświetlają drogę do domu. 
 
Uwaga: Amy Stoops jest aktywnie zaangażowana w królestwo Boże. Poza tym, że jest żoną pastora i matką, jest dyrektorką 
Dirigere Christian Academy (K-12) i sekretarzem Dam w Maine District. 

 

 

  



Podróż Modlitwy 
 
By Crystal Wallace 
 

 

Kocham podróżować! Uwielbiam podróżować, aby spotkać się z przyjaciółmi i rodziną, 
podróżując w ten sposób do znajomych miejsc, ale uwielbiam też podróżować do nowych 
miejsc i oglądać nowe zabytki. Jedną z korzyści bycia misjonarką jest możliwość 
podróżowania. W ciągu ostatnich kilku lat, będąc w deputacji, odwiedziliśmy trzydzieści 
jeden stanów i dwie prowincje. Mieliśmy również przywilej podróżować do dziewięciu 
krajów europejskich. 
 

Niektóre podróże odbyły się z rodziną i przyjaciółmi, które przyniosły wiele wspaniałych wspomnień. 
Jednak wiele razy podróż musiała odbywać się samotnie… sama… zupełnie sama. Nie zawsze są one 
tak przyjemne; Jednak z każdej podróży można odebrać coś dobrego. 
  
Jedno z moich ulubionych zdjęć z dzieciństwa przedstawia mnie i mojego tatę klęczących przy kanapie w 
modlitwie. Miałam wtedy około trzech do czterech lat. Ten obraz nieustannie przypomina mi, jak bardzo 
jestem błogosławiona, że moja droga modlitewna rozpoczęła się w młodym wieku. 
  
Przez całe moje życie ta szczególna podróż była procesem i edukacją. Czasami była trudna z powodu 
złych dróg, objazdów, złych zakrętów i awarii po drodze. Czasami wydawało się, że burze spowodują 
opóźnienie podróży. Innym razem pogoda była idealna, drogi czyste i wolne od korków, a podróż 
sprawiła, że wznosiłam się na nowe wyżyny. 
 
Wiele razy byłam ubłogosławiona podróżowaniem z rodziną i przyjaciółmi, a to są wspaniałe czasy. Ale 
były chwile, kiedy sytuacja wymagała samotnego podróżowania. I tak też miał Jezus: 
  
„A gdy odprawił tłumy, wszedł na górę osobno, aby się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam” 
(Mat.14,23). 
  
„A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił.” (Marka 
1,35). 
  
(Zob. Także Marka 6:46, Łukasza 6:12, Łukasza 5:16, Łukasza 9:18, Mateusza 6: 36-39). 
  
Czasami podróż wydawała się długa, samotna i trudna, ale w modlitwie podróżowałam od zwątpienia do 
wiary, od boju do zwycięstwa, od słabości do siły, od choroby do zdrowia i od strachu do zaufania. 
Wszystko to dlatego, że miałam mamę i tatę, którzy nie tylko rozmawiali o modlitwie, zademonstrowali ją 
w naszym domu i rozpoczęli moją własną drogę modlitewną w bardzo młodym wieku. 
 
„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.” (Przyp. 22: 
6). 
 
 
Uwaga: Crystal Wallace i jej mąż Kevin są przedstawicielami UPCI za granicą w Belgii. 

 

 

  

W Domu z Ziemi Wroga 
By Wanda Chavis 

  



Wciąż mam kopię rozkazów wojskowych Cortta do Iraku w mojej starej Biblii. Jedno 
spojrzenie na poplamiony łzami papier przypomina mi: 

 Bóg nie zawsze mówi tak. 
 Miałam problemy z zaufaniem. 

  
Miałam WIARĘ, że Bóg usunie te rozkazy. Miał zatrzymać mojego syna w domu. Na 
tym skończyła się moja wiara. Nie ufałam, że Cortt wróci bezpiecznie do domu, jeśli 

wyruszy na wojnę podczas inwazji na Irak. A jednak go nie było. 
  
Przez wiele dni nie mogłam się modlić. Bałam się i martwiłam. Ale pozwól mi być szczerą; Też byłam zła. 
Po co teraz rozmawiać z Bogiem? Najwyraźniej ignorował mnie przez ostatnie cztery miesiące, kiedy 
modliłam się i pościłam. 
  
Wreszcie wyczołgałam się z frustracji i pokutowałam, kiedy Bóg pokazał mi moje problemy z zaufaniem. 
Zapewnił mnie, że bezpiecznie przywiezie Cortta do domu; Miał plan i cel dla Cortta w tym czasie wojny. 
  
Modliłam się najdziwniejszą modlitwą przez następny rok. Czy mogę podzielić się tą modlitwą z wami, 
którzy modlicie się za marnotrawnych? W rzeczywistości Twoje dziecko jest na wojnie - w obcym kraju. 
Być może zaginiony w akcji; nawet jeniec wojenny. Czujesz, że jest to miejsce z dala od Boga. Ale czy 
jest takie miejsce? Jeśli Bóg jest wszechobecny, jak możesz uciec od Niego? 
  
Bóg zapewnił mnie, że Cortt wróci bezpiecznie do domu, więc moje modlitwy nie miały na celu jego 
fizycznego bezpieczeństwa. Zawsze modliłam się o jego morale i zdrowie psychiczne. Rozpaczliwie 
wstawiałam się za tym i nie rozumiałam dlaczego. W końcu przyjrzałam się definicji morale: „stan moralny 
lub psychiczny w odniesieniu do odwagi, dyscypliny, chęci znoszenia trudności; zdolność 
podtrzymywania wiary w siebie i innych”. 
  
Przypomniałam sobie Łukasza 12:4, który mówi: „Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się 
tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. 
Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. 
Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!”. Chciałam, żeby mój syn wrócił do domu „cały”. Zgromiłam i 
zagroziłam wrogowi, że nie uszkodzi umysłu Cortta lub spowoduje, że zakwestionuje swoją wartość. 
Modliłam się przeciwko uczuciu izolacji, depresji i samotności. Modliłam się, aby jego duch był 
pokrzepiony. 
  
Modląc się za swego marnotrawnego syna, módlcie się o te same rzeczy. Okryj ich umysł krwią Jezusa. 
Nawet w opowieści o marnotrawnym z Mateusza 18, kiedy przyszedł do siebie, przypomniał sobie, jak 
dobrze było w domu jego ojca. Wyszedł z domu, zawiódł wszystkich; ale przez to wszystko jego morale 
nie zostało zniszczone. Przekieruj swoje modlitwy. Twoje dziecko wróci do domu z tej wojny, całe i 
zdrowe. 
  
„Tak mówi Pan: Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała 
nagrodę za swój trud - mówi Pan - wrócą z ziemi wroga.” (Jeremiasza 31:16). 
  
  
Uwaga: Wanda Chavis i jej mąż Jeff służyli w duszpasterstwie w Zjednoczonym Kościele Zielonoświątkowym w Spring Lake w 
Północnej Karolinie od 1981 roku. Wanda jest prezesem District Ladies Ministries i jest właścicielem Picture of Health & 
Thermography, LLC. 

 

 

  

Okupujcie Aż Powrócę 
By  Aimee Staten 
  



W dzisiejszym świecie zbyt łatwo jest zostać przytłoczonym atakami wroga. W 
rzeczywistości jest to oczekiwane. Wszędzie, gdzie spojrzymy, są choroby i 
walka. Ludzie na całym świecie doświadczają wyższych niż kiedykolwiek 
wskaźników depresji, samobójstw i chorób psychicznych. 
  
To wystarczy, aby najbardziej stoicka chrześcijanka wzniosła ręce w górę! 
Przyznam, że czasem miałam ochotę się poddać. Potem ponownie 
przeczytałam Ew. Łukasza 19: 12-13 i zdałam sobie sprawę, że mogłam 
przeoczyć znaczenie słowa „obracaj, aż przyjdzie”. 

  
Kiedy nasza rodzina odpowiedziała na wezwanie do służby pastorskiej, pomyślałam, że wiem, 
czego się spodziewać. Szybko jednak przekonałam się, że nie wystarczyło to, o czym myślałam, 
że wiem. Moje życie modlitewne nie wystarczyło na bitwy, przez które mieliśmy przejść. Moja 
stabilność emocjonalna nie była wystarczająca do walki, z którą będziemy musieli się zmierzyć. 
Wstrząsnęły mną wątpliwości i lęki. 
  
Oto, co dał mi Bóg w jednym z moich najgorszych okresów: kiedy potężny naród wygrywa militarne 
zwycięstwo nad wrogim narodem, to dopiero początek walki. Naród ten musi następnie okupować 
terytorium wroga, dopóki jego obywatele nie osiągną wolności. Po prostu nie wystarczy walczyć w 
bitwie, a potem opuścić pole, ale ja tam właśnie byłam. 
  
To właśnie podczas tej osobistej walki natknęłam się na lekcję Raymonda Woodwarda o 
efektywnej żarliwej modlitwie. „Niezachwiana determinacja i niestrudzony wysiłek są potrzebne, 
aby zachować łatwo chwiejny pokój i bronić raczkującej wolności przed tymi, których ideologia 
przedkłada dyktaturę od demokracji i którzy nie cofną się przed niczym w swoich próbach 
sabotażowania procesu i odwrócenia postępu. Zwycięstwo może zostać ogłoszone, ale siły 
okupacyjne muszą zadbać o to, aby zwycięstwo było wymuszone. " 
  
Okupant zmienia oblicze narodu. Czy chce to czy nie, okupowany naród zaczyna przyswajać 
kulturę i zwyczaje swoich okupantów. 
  
Kiedy Bóg cię powołał, nie był to błąd ani przeoczenie. Powołał ciebie - z twoim szczególnym 
zestawem umiejętności, twoją osobowością i tak, twoimi wadami. Wezwał cię, abyś okupowała, aż 
przyjdzie. 
  
Nie wiem o tobie, ale moja wiara wzrosła tak bardzo - nawet w tym strasznym czasie w naszym 
świecie - ponieważ w końcu zrozumiałam, że mój Bóg jest naprawdę wszechmocny. . . a On jest 
po mojej stronie. Mojej stronie! 
  
Może nadszedł czas, abyśmy przestały postrzegać siebie jako atakowane przez wroga i 
odwróciłysytuację. Uzbrójcie się. Niech wasza chwała świeci, gdy maszerujesz z pewnością siebie, 
wiedząc, że twój Król cię wspiera. 
 
Okupuj - nie tylko wymuszaj - bądź siłą, z którą trzeba się liczyć pod potężną ręką Boga. Okupuj i 
zmieniaj swoją lokalną kulturę mocą swoich modlitw i szerz namaszczenie Ducha Świętego, 
gdziekolwiek jesteś. 
  
  
Uwaga: Aimee Staten jest żoną Davida Statena, i z pomocą swojej dorosłej córki Aubrey są pastorami w Globe w Arizonie. 
Aimee jest byłą dziennikarką, a obecnie jest administratorem i sekretarzem ds. Grantów w Arizona Ladies Ministries. 
Uwielbia zabytkowe domy, dekorowanie, długie spacery z mężem i oszczędne zakupy. 

 

 

 

  



Od Wydawcy 
Bóg czyni potężne rzeczy! 

 
Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest już dostępny w Angielskim, arabskim, chińskim, 

czeskim / słowackim, holenderskim, francuskim, gruzińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, 
włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, hiszpańskim, suahili, szwedzkim, 

tagalog, syngaleskim, Sri Lanki, Cree i tajskim.  
 

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! 

 

 

  

 

Szanowna Liderko Zespołu Modlitewnego, Odwiedź stronę Ladies Prayer International 
na Facebooku i „polub” naszą stronę! 
 
 lub wyślij zapytanie e-mailem na adres: LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Proszę, podziel się tymi informacjami ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. 
Dziękujemy za twoje bycie częścią tej dobrze prosperującej służby modlitewnej i za 
pomoc w rozpowszechnianiu informacji o DARMOWYM biuletynie i stronie na 

Facebooku! 

 

 

 

  

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 (Mateusza 9:38). 
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