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Tarcze i puklerze 
By Kay Burgess 

 

Psalm 91: 4 „Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. 
Wierność jego jest tarczą i puklerzem.”. 
 
Co to w ogóle jest puklerz, pytasz? Doskonałe pytanie - tak się cieszę, że je zadałaś! Nie 
byłam też tego pewna, chociaż wielokrotnie czytałam o nich w Biblii. Potem miałam 
okazję odwiedzić kilka średniowiecznych zamków w Hiszpanii i tam, w tych historycznych 
zbrojowniach z różnego rodzaju dziwną i przerażającą bronią, odkryłam, że tarcze i 
puklerze wcale nie są takie same. 
 

Tarcze to większa, cięższa broń trzymana za pomocą pasów przymocowanych do przedramienia, która może 
być użyta przeciwko napastnikowi lub wbita w ziemię i użyta jako środek odstraszający przed nadlatującymi 
pociskami. Puklerz to także tarcza, nieco mniejsza, bardziej zaokrąglona, również trzymana w przeciwnej 
ręce, również bardzo skuteczna jako broń ofensywna. 
 
Jednak Dawid oświadcza w Psalmie 91: 4, że Pan będzie naszą tarczą i puklerzem - skąd ta różnica? Tarcza 
zapewnia bardziej ogólną ochronę i może być używana jako część ściany tarczy, podczas gdy puklerz byłby 
bardziej prawdopodobnie używany do obrony osobistej w czasach szybszych, bardziej agresywnych walk. Z 
bliska i osobiście, kiedy atak przenosi się do naszej przestrzeni osobistej. Rozróżnienie Dawida pozwala mi 
wiedzieć, że tak czy inaczej - czy walczymy w towarzystwie naszych braci, czy też wróg zaatakował nas 
indywidualnie - Bóg jest naszym schronieniem i siłą i już zapewnił nam ochronę i obronę. 
 
Psalm 91: 4 wyraźnie mówi, że „jego prawda będzie twoją tarczą i puklerzem”. Dziś bardziej niż kiedykolwiek 
Jego prawda wspiera nas i chroni. Słowo Boże nie zmieniło się ani nie zmniejszyło w żaden sposób, bez 
względu na to, że przeciwnik usiłował anulować wszystko, nawet w niewielkim stopniu Boże lub dobre. 
Możemy mocno trzymać się prawdy o Bogu, że On nas nigdy nie opuści ani nie porzuci. Możemy ufać, że 
żadna broń stworzona przeciwko nam nie odniesie sukcesu. Kiedy wróg nadejdzie jak powódź (lub 
pandemia!), Duch Pana w nas (Jego prawda!) Podniesie przeciwko niemu sztandar. 
 
Więc walcz dalej, moja siostro! Walcz dalej w dobrej walce! Nałóż całą zbroję Bożą i podnieś broń Ducha! 
Zbuduj ścianę modlitwy i uwielbienia wokół swojego domu, rodziny, kościoła, miasta. Użyj broni, którą Bóg 
przygotował dla twojej obrony - wróg nie ma przeciwko nim żadnej mocy! 
 
Puklerz służy również jeszcze jednemu ważnemu celowi: mocno zaciśnięty w lewej pięści, służy do odbijania 
ciosów i ochrony pchającej dłoni. Nie wiem jak ty, ale to mnie ekscytuje! To mówi mi, że nie tylko mamy broń, 
której potrzebujemy, aby pokonać wroga, ale nasz wielki Bóg również zapewnił nam ochronę, kiedy jej 
używamy! Kiedy ufamy Słowu Bożemu i stosujemy je w naszym życiu, mamy wypróbowaną - i - prawdziwą 
obietnicę, że On będzie naszą obroną. „ 

 

 

 

 



Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają.”. 
(Psalm 18:31) 
 
 
 Uwaga: żona, matka, misjonarka-weteran, Kay Burgess mieszka w Madrycie w Hiszpanii, gdzie wraz z mężem jest 
pastorem Tabernáculo de Vida Madryt i służą jako kuratorzy Dystryktu 1 w Madrycie. Obecnie pełni również funkcję 
Sekretarki Narodowej Kobiet w Hiszpanii.  

 

 

   

Modlitwa, która unicestwia potępienie 
By Shirley Buxton 

 

Zarówno historia świecka, jak i święta opowiadają o spotkaniach modlitewnych, o których 
wiadomo, że wstrząsnęły miastami, a nawet krajami - jeśli nie kontynentami. Ze swojej 
strony kilka razy zostałam uprzywilejowana przebywać w atmosferze tak zniewalającej, 
palącej modlitwy, że wszyscy, którzy tam byli, wiedzieli, że unosimy się w świętej 
obecności Boga. „Widziałam anioły na ścianach tego sanktuarium” - powiedziała później 
jedna z moich sióstr i chociaż nie widziałam aniołów, wiedziałam, że tam są, a niektórzy z 
nas zrzucili buty a ja schowałam twarz w wykładzinę podłogi. . . i trzęsąc się, jakbym 
omieciona przez wirowanie wielkiej burzy, płakałam. W szczególny sposób czysty, boski 

krążył wokół nas, kruchych ludzi, i z trudem mogliśmy to pojąć. Do tej pory nie potrafię precyzyjnie i dokładnie 
opisać tych minut. 
 
Harmonogramy kościoła apostolskiego mówią o możliwości wspólnej modlitwy, a nasi liderzy zachęcają nas, 
abyśmy pojawili się na tych spotkaniach. Niektórzy są segregowani według grup: kobiety, mężczyźni, 
przywódcy, młodzież. „Pamiętajcie, modlitwa przed nabożeństwem 30 minut przed rozpoczęciem 
nabożeństwa” jest często częścią aktualnych ogłoszeń. W każdym nabożeństwie jest wyznaczony czas na 
modlitwę. Często ci, którzy potrzebują uzdrowienia, zbierają się w okolicy ołtarza i zgodnie z pouczeniami 
Biblii są namaszczani olejem. 
 
Nasi usługujący i Duch Święty w nas wzywają nas do modlitwy w naszych domach i regularnie (lub nie tak 
regularnie) klękamy lub siedzimy w specjalnym miejscu i modlimy się. Niektórzy mają określoną metodę 
podejścia do tego czasu modlitwy; niektórzy mają listy jako przypomnienie o konkretnych potrzebach, a 
niektórzy „idą tak jak leci”, modlą się spontanicznie zbierając się myśli. 
 
Ale wielu z nas dręczy myśl, że nie modlimy się wystarczająco. Trudno nam się modlić tak, jak uważamy, że 
powinniśmy. Szatan nas oskarża i czujemy się potępieni. 
 
Chciałabym Ci dzisiaj w tym pomóc, abyś mogła uwolnić się od poczucia winy. Podczas gdy dynamiczne 
spotkania modlitewne w kościele nigdy nie mogą zostać zastąpione niczym innym - przynajmniej na taką 
skalę - i chociaż powinnaś mieć czas na osobiste oddanie w swoim domu, chcę, abyś zrozumiała, że istnieją 
inne skuteczne sposoby modlitwy. Ten rodzaj modlitwy, do którego dzisiaj zachęcam, jest wypełnieniem 
Pisma Świętego, które mówi: „Módlcie się nieustannie”. Teraz wszyscy wiemy, że bezsensowne jest 
myślenie, że Paweł miał na myśli, że powinniśmy ciągle klęczeć, siedzieć na naszym krześle modlitewnym 
lub mieszkać w kościele w sali modlitewnej. Nie, miał na myśli to, że powinniśmy żyć w taki sposób, z tak 
głębokim i prawdziwym przekonaniem, że poczucie świętości jest z nami stale, bez względu na to, co robimy. 
Możemy chichotać z rudowłosym dzieckiem, obierać rdzawe ziemniaki lub grać w softball z naszym małym 
synkiem, ale głęboko w środku, na zawsze, jest stała obecność Boga. I za chwilę widzimy wieczność dla 
dziecka, albo na nowo uderza nas, jak błogosławione jesteśmy, mając frytki dla naszej rodziny, albo myśleć, 
że są mamy, które tego nie robią, i pamiętać, że wiele ich dzieci kładzie się spać głodne . . . i w tym 
momencie westchniemy za nich w modlitwie. Może nie głośno. Może nawet nie wymamrotane, ale jesteśmy 
wdzięczne, jesteśmy obarczone. Możemy płakać. I rzeczywiście, czasami padamy na twarz i lamentujemy z 
powodu nieszczęść ludzkości. 
 
Nie dajcie się potępić przez szatana. Bądź kobietą modlitwy, która w głębi swojej duszy zapewniła miejsce dla 
cnotliwej, uświęconej niszy, w której mieszka Duch Boży. Strzeż tego miejsca, w którym chwała może 
rozbłysnąć w każdej chwili, aby uwielbienie wzniosło się swobodnie z twojej istoty, bez względu na to, gdzie 
jesteś i co robisz. Chroń tę przestrzeń. Pielęgnuj oczy, które łzawią na lokalnym targu, gdy zdasz sobie 
sprawę z młodej kobiety, która sięga po melona, garstkę fasolki szparagowej lub zeschniętą żółtą cebulę. A 
potem pamiętaj, że będzie żyła wiecznie. . . gdzieś. 
 

 

 

 

 



Uwaga: Shirley Buxton urodziła się w domu zielonoświątkowego kaznodziei, wyszła za kaznodzieję i ma synów, krewnych i 
wielu przyjaciół, którzy są kaznodziejami. Kilka miesięcy temu, po 64 latach małżeństwa, miłość jej życiaodeszla do nieba i 
chociaż wciąż jest smutna, mówi dalej: „Przeżyłam najlepsze życie na świecie”. Prac dla Boga jest jej sercem. 

  

 

 

   

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). 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Slużby, ktore wspieramy… 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION Dzieci żyjące w środowisku z możliwoscią wzrostu duchowego, 
fizycznego I emocjonalnego.  

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
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NEW BEGINNINGS Opieka macierzyńska dla matek biologicznych rozważających adopcję lub 
poddanie dziecka adoptującym parom.  
 
HAVEN OF HOPE Program dla dziewcząt w wieku 13-16 z problemami emocjonalnymi I 
behawioralnymi.  
 
LIGHTHOUSE RANCH dla CHLOPCOW. Uzdrowienie złamanych I zranionych w życiu 
nastolatkow. 

 

 

   

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org 
  

 

mailto:ladiesconnections@upci.org
http://www.ladiesministries.org/

