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Dokoła Stołu 

By Connie Bernard 
 

 

  

Kiedy dzisiaj to piszę, miałam zupełnie inne oddanie modlitwie. Ale w ciągu ostatnich kilku 
tygodni miałem obowiązek wzmocnić moje modlitwy za wszystkie nasze dzieci; a moje 
modlitwy były o wiele bardziej szczegółowe. 
  
Psalm 128: 1-4 mówi: „Błogosławiony każdy, który się boi Pana, Który kroczy jego drogami! 
Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. 
Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, Dzieci twoje jak sadzonki 
oliwne dokoła stołu twego.” 

 
Tak oto błogosławiony będzie mąż, Który się boi Pana!”(NKJV). 
  
Kiedy pomyślałam o tym fragmencie, rzuciło mi się w oczy zdanie „wasze dzieci jak oliwki dookoła waszego 
stołu”. Uwielbiam, gdy nasze dzieci są z nami i możemy być wokół stołu, ale to nie zdarza się często. Nasze 
dzieci mieszkają w różnych miejscach i trudno jest spotykać się przez cały rok poza Bożym Narodzeniem lub 
Świętem Dziękczynienia. Ale modlę się za nich każdego dnia i jestem konkretna w moich modlitwach. 
  
Kiedy się modlę, wyobrażam sobie je razem ze mną dookoła stołu. Wyobrażam sobie Jezusa obejmującego 
ich ramionami, gdziekolwiek się znajdują. Siostry, musimy być konkretni w naszych modlitwach. Wyjdź z 
wiarą i wyobraź sobie odpowiedź na tę modlitwę. 
  
Ostatnio modliłam się za nasze dzieci i prosiłam Pana, aby udzielił jednej córce specjalnego namaszczenia, 
gdy usługowała na konferencji. Poprosiłam Pana, aby dał jej specjalne namaszczenie i osobiste słowo, kiedy 
była z dala od swojej rodziny. Poprosiłam Boga, aby był z nią osobiście. 
 
Nie rozkazujemy Bogu, ale kiedy szczerze Go o coś prosimy całym sercem, On odpowiada. W swoim czasie! 
Mamy tendencję do niecierpliwości, jeśli chodzi o rzeczy, które naszym zdaniem powinny być zrobione w tej 
chwili. Szczególnie prosiłam Go, aby ją dotknął i dał jej słowo lub potwierdzenie, że widział Swoją córkę, gdzie 
była i przez co przechodziła. 
  
Wypowiadamy modlitwy i jesteśmy konkretne - zdeterminowane, aby On odpowiedział. A potem zapominamy. 
Życie przejmuje kontrolę i mamy tendencję do nieustannego podążania swoją drogą. Cóż, ja kontynuowałam 
swoją drogę. Kiedy rozmawiałam z córką po konferencji, opowiedziała mi o swoim doświadczeniu na 
konferencji. Pan przyprowadził kogoś bezpośrednio do niej i dał jej słowo. Było to słowo, o którym ta kobbieta 
nic nie wiedziała. 
  

 

 

 

 



Kiedy mi powiedziała, zaczęłam płakać, ponieważ wiedziałam, że Bóg odpowiedział na moją modlitwę i dał jej 
potwierdzenie. Zrobił dokładnie to, o co Go prosiłm. Siostry, On jest łaskawym i miłosiernym Bogiem. On widzi 
wszystko i zna pragnienia naszego serca względem naszych dzieci. 
  
Niezależnie od tego, czy twoje dzieci są młode w domu, czy dorośli pracują dla Boga, czy dorośli, którzy 
odpadli od Boga, nie ma dla Niego znaczenia. Nadal są Jego dziećmi. Kiedy podejdziesz do tronu i poprosisz 
o rzeczy dotyczące swoich dzieci, wiedz, że On widzi twoje serce i twoje pragnienia. Wie nawet lepiej niż my, 
gdzie są, czego potrzebują i kiedy tego potrzebują. 
  
Jest kochającym Ojcem, który kocha nasze dzieci jeszcze bardziej niż my! 
 
 
Uwaga: Connie Bernard wiernie służy u boku swojego męża, Davida K. Bernarda, który jest dyrektorem generalnym UPCI. 
Ulubione okresy to te spędzane z dziećmi i wnukami. 

 

 

   

Zycie Z Celem 

By Becki Enis 
 

Zdjęcie może poruszyć pamięć i emocje. Większość z nas miała za sobą doświadczenie 
otwierania albumu ze zdjęciami lub grzebania w pudełku z rozmaitymi pamiątkami i po 
chwili odczuwamy emocje zapomnianej chwili. Albo wyczuwamy w powietrzu zapach 
naszego domu z dzieciństwa, ulubioną przyprawę lub woń. Jesteśmy zbiorem dziesiątek 
tysięcy wspomnień, z których każde, choć pozornie zapomniane, ożywa w 
nieoczekiwany sposób. 
 
Rodzice codziennie tworzą atmosferę dla swoich dzieci. Są wspomnienia, które 
kształtują ich osobowości, duchowość i wybory życiowe. Istnieje możliwość budowania 

świadomych wspomnień, które będą służyć naszym dzieciom i wnukom przez życie. Pismo święte instruuje 
nas, aby „uczyć dziecko drogi, którą powinno iść” (Przyp.Sal. 22: 6), a nie ma lepszego sposobu niż celowe 
planowanie budowania szczęśliwych, zdrowych i opartych na pismach wspomnień. 
 
Wszyscy jesteśmy pod wpływem tego, co postrzegają nasze zmysły. Nasz świat oferuje taką różnorodność 
bodźców poprzez media, modę i obłudę charakteru, która jest przetwarzana i odkładana na bok. Przeciwwagą 
dla tych cielesnych wpływów jest Święte Słowo Boże, którego przykładem jest nasze życie i styl życia. W 
ostatniej części Księgi Przyp.Sal. 22: 6 czytamy: „gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej”. Celowe szkolenie i 
egzaminowanie to podstawa tego wyboru. 
 
Pomimo wszelkich starań, niektóre dzieci wybrały drogę marnotrawną z Ewangelii Łukasza 15. Słowo 
marnotrawny tłumaczy się jako „osoba, która opuszcza dom i zachowuje się lekkomyślnie, ale później wraca 
skruszona”. Ojciec tego marnotrawnego syna modlił się i czekał z niecierpliwością na powrót syna. Ten syn 
„wrócił do siebie”. Był załamany i zdał sobie sprawę z marnotrawstwa i pustki swojego życia. To było tak, 
jakby czarno-biały obraz w jego umyśle został wzmocniony kolorem, ożywiony pamięcią. Rozmyślał o miłości 
swojego ojca i ona dodała mu odwagi. Chciał wrócić. Upokarzające okoliczności życia przywołały 
wspomnienia tego, co zostawił i skierowały go na drogę powrotu. Kurs na przykładzie jego ojca. 
 
Wróg będzie kraść, zabijać i niszczyć, ale Jan 10:10 przypomina nam, że Ojciec oferuje nam obfite życie. Pan 
powierza naszą rodzinę i przyjaciół w nasze życie, aby całe nasze życie było obficie błogosławione. „Mowa 
wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.” 
(Kol. 4: 6). Świadome spełnianie tego zaufania jest naszą osobistą okazją do tworzenia wspomnień na całe 
życie, które będą miały wpływ na przyszłość. 
 
 
Uwaga: Becki Enis, jako żona misjonarza Arlie Enisa, służyła przez trzydzieści pięć lat w regionie Europa / Bliski Wschód 
Zjednoczonego Kościoła Zielonoświątkowego, Intl. Jest matką trójki dzieci i ośmiorga wnucząt. Cincinnati w stanie Ohio jest 
teraz domem, w którym Becki służy jako asystent administracyjny pastora kościoła Tree of Life. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

Kiedy Mama Nie Modli Się 

By Mary Loudermilk 
 

„Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić 
i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i 
duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu 
jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w 
poznawaniu Boga 
”(Kol 1: 9-10, ESV). 
 
Nie każda mama modli się za swoje dziecko. Nie każda mama wie, jak modlić się za 
swoje dziecko. Być może nie chodzi do kościoła, nigdy nie uczono jej o Bogu lub w 
ogóle jej nie ma (śmierć, rozwód, opuszczenie). 

 
Ale każdy, niezależnie od wieku i okoliczności, potrzebuje kogoś, kto by się za niego modlił! Tym kimś 
możesz być ty lub ja. 
 
Nie jestem pewna, kiedy po raz pierwszy pomyślałam o dzieciach, które przychodzą do kościoła same. 
Niektóre przynoszą sąsiedzi lub przyjaciele. Inni mogą przyjechać kościelnymi samochodami dostawczymi w 
ramach programu pomocy. Albo nastolatek może chodzić z przyjacielem ze szkoły. Niezależnie od tego, jak 
dotrą do drzwi kościoła, potrzebują kogoś, kto okryje ich modlitwą. 
 
Pozwólcie, że opowiem tylko o kilku z tych dzieci. (Zmieniłam ich imiona). 
 
Przyjaciel przyprowadził Joeya do kościoła, gdy miał około jedenastu lat. Pochodził z dość trudnej okolicy, a 
jego ojciec był właścicielem baru. Kiedy Joey poprosił o chrzest, jego rodzice przez dłuższą chwilę 
sprzeciwiali się temu, ale w końcu wyrazili zgodę. Joey kochał kościół i przychodził wiernie. Wciąż pamiętam, 
jak pewnego niedzielnego poranka widziałam go dumnie śpiewającego w chórze. Wyglądał na bardzo 
szczęśliwego. A potem pewnego dnia go nie było. Nigdy nie dowiedziałam się, czy rodzina się 
przeprowadziła, czy po prostu co się stało. Joey miałby teraz trzydzieści lat, ale nigdy nie zapomniałam o tym 
gorliwym chłopcu, który kochał nasz kościół. Gdziekolwiek zaprowadziło go życie, modlę się, aby Bóg 
zaprowadził go z powrotem do doświadczenia, które miał jako dziecko. Wzywam jego imię w modlitwie. 
 
Babcia i dziadek często przyprowadzają do kościoła swojego wnuka Kyle'a. Jego mama wychowywała się w 
kościelnej ławce, ale wyszła za niewierzącego. Teraz, kiedy jej syn chodził do kościoła, mama wróciła do 
Boga. Ojciec starał się odwrócić uwagę chłopca, planując zajęcia ojca i syna w niedziele. Kiedy mama 
zachorowała i zmarła, ojciec całkowicie odciągnął chłopca od kościoła. Mama i dziadkowie modlili się za 
życia, ale kto będzie się teraz modlił za Kyle'a? 
 
Wielu z tych, o których się modlę, jest teraz dorosłych. Niektórzy byli moimi uczniami ze szkółki niedzielnej. 
Kilka z nich to dzieci zmarłych już przyjaciół. Albo rodzic mógł oddalić się od Boga, pozostawiając dzieci bez 
Bożego wpływu na ich życie. Nawet gdy rodzice nadal służą Panu i wiernie okrywają swoje dziecko modlitwą, 
jest moc, gdy łączymy się razem. Modlitwa nigdy nie idzie na marne. 
 
Jak modlisz się za czyjeś dziecko? W ten sam sposób modlisz się o siebie. Módlcie się o ich zbawienie, 
ochronę, przyjaźnie. Módlcie się, aby dokonywali mądrych wyborów w życiu. Módlcie się o ich wierność, 
prawość, czystość. Po prostu módlcie się - ponieważ modlitwa ma znaczenie. 
 
„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jak. 5:16). 
  
  
Uwaga: Mary Loudermilk, która mieszka w Hazelwood w stanie Missouri, lubi spędzać czas z przyjaciółmi i wędrować po 
bocznych drogach. Jeśli po drodze jest herbaciarnia lub interesująca restauracja, tym lepiej. Jest autorką oddaną dla 
magazynu Reflections i strony internetowej More to Life (https://www.moretolifetoday.net/. 

 

 

 

 

 

 

   

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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