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Bóg Daje Siłę W Podróży 
By Stephanie Gossard 

 

Jako mama niepełnosprawnego dziecka, zanim wybiorę się w podróż, lubię wcześniej 
zebrać wszystko, czego potrzebuję. Pakuję wszystko, co będzie nam potrzebne. A potem 
pakuję wszystko, czego możemy potrzebować. Bóg nie działa w ten sposób. Widzimy 
tego przykład w Biblii, kiedy Eliasz był głodny. Bóg dostarczył mu jedzenie. "A kruki 
przyniosły mu rano chleb i mięso, a wieczorem chleb i mięso, a z potoku pił wodę"  
(I Król.17:6). Bóg nie zapewnił Eliaszowi magazynu z jedzeniem, ale dał mu posiłek 
dokładnie wtedy, kiedy go potrzebował. W taki sam sposób Bóg zaspokaja potrzeby 
naszej rodziny. 
  
Przyznam, że czasami czuję, że moja siła na dzisiaj nie jest wystarczająca. Kiedy się 

modlę, często pytam Boga o przyszłość. Chcę widzieć początek i koniec podróży. Chcę widzieć cały plan. 
Chcę mieć wszystkie narzędzia, zasoby i siłę na początku drogi. Ale zamiast tego Bóg po prostu obiecuje, że 
to zapewni. To zapewnienie znajdujemy w Liście do Filipian 4:19: "A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę 
waszą według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie". Odpoczywanie w tej obietnicy wymaga 
zaufania. Muszę polegać na Nim, że zaspokoi moje codzienne potrzeby, jak również potrzeby, które pojawią 
się w przyszłości. 
  
Są chwile, kiedy jestem przytłoczona tym wszystkim, co jest potrzebne. Moje dziecko ma potrzeby, których 
nie mogę zaspokoić, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Ale Bóg nie jest przytłoczony. Zamiast tego, kiedy 
moja siła się kończy, On daje swoją siłę. Jak jest napisane w II Księdze Mojż. 15:2: "Pan jest mocą i pieśnią 
moją.” Bóg nie tylko zaspokaja nasze fizyczne potrzeby, ale także posyła ludzi, którzy przemawiają do mojego 
życia. Posyła tych, którzy mogą przyłączyć się do mnie w podróży i zaoferować mądrość, radę i społeczność. 
Jak wielkim błogosławieństwem jest łączenie się z innymi w ciele Chrystusa. 
  
Nawet jeśli nie stoisz przed tymi samymi wyzwaniami, co nasza rodzina, możemy być pewni, że Bóg zna 
naszą drogę i da nam siłę dokładnie wtedy, kiedy będziemy jej potrzebować! 
  
Uwaga: Stephanie Gossard jest menedżerem ds. treści w służbie ABLE, programie w ramach Ladies Ministries. ABLE 
ministry istnieje, by pracować razem z kościołami, które akceptują, wierzą, kochają i obejmują osoby i rodziny dotknięte 
niepełnosprawnością.  
 
  

 

 

 

 

 
 

   

Siła Do Podróży 
By Erin Rodrigues 

 



"Panie, proszę, daj mi siłę". Czy kiedykolwiek znalazłaś się w sytuacji, w której 
wypowiadasz tę powszechnie małą, ale bardzo szczerą modlitwę albo na głos, albo pod 
nosem? Nie jesteś sama. 
 
Jako matki inwestujemy nasz czas, energię i miłość, zarówno intencjonalnie, jak i w 
modlitwie. Dyscyplinujemy nasze dzieci, uczymy je Słowa Bożego i upewniamy się, że 
rozumieją zasadę wierności wobec domu Bożego. Prowadzimy rozmowy na dobranoc, 
pośredniczymy w sporach, pomagamy w odrabianiu lekcji, dajemy im buziaki i przytulamy, 

gotujemy i zachęcamy do rodzinnych obiadów przy stole - a to tylko wierzchołek góry lodowej! Jeśli jesteś 
zaangażowana w służbę, możesz być jeszcze bardziej zajęta. 
 
Jeśli nie jesteśmy ostrożne, łatwo jest stać się przytłoczoną, wypaloną i wyczerpaną podczas tej podróży, a 
jednocześnie starać się być Bożym przykładem dla naszych dzieci. Nie jest łatwo pozostać silną pośród 
ciągłego uszczuplania rezerw. 
Kiedy potrafimy odłożyć na bok nasze chaotyczne codzienne harmonogramy i znaleźć czas, by codziennie 
udać się przed Boży tron, dzieje się w nas coś potężnego. On daje nam nadprzyrodzoną siłę na tę podróż. 
Wypełnia nasze umysły pokojem, który przechodzi wszelkie zrozumienie. Zastępuje nasze codzienne 
zmartwienia i stresy radością i siłą, podczas gdy On szepcze do najgłębszej części naszego serca, dając nam 
znać, że wszystko będzie dobrze.   
 
Izajasza 40:29-31 przypomina nam: "Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. 
Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają 
się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.." 
 
Moja przyjaciółko, życiowa podróż macierzyństwa zawsze będzie pełna górskich szczytów i dolin; ale z każdą 
doliną, przez którą przejdziesz, odnajdziesz swoją siłę na tę podróż, którą możesz znaleźć tylko w Nim.  
 
"Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, Rozweseliło się serce moje 
I pieśnią moją będę go sławił. Pan jest mocą ludu swego I twierdzą zbawienia pomazańca swego..." (Ps. 28:7-
8). 
  
 
Uwaga: Erin Rodrigues od dziesięciu lat służy wraz z mężem i dwójką dzieci jako misjonarka w Portugalii.  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Siła W Porę!  
By Jodi Smith 

 

Kiedy odebrałam dzwoniący telefon, usłyszałam dźwięk syreny i histeryczny płacz mojej 
córki. W końcu usłyszałam, jak między szlochami mówi: "Mamo, z Ameliah jest coś naprawdę 
nie tak!". Kiedy pytam: "Kochanie, co się stało?", ona odpowiada między szlochami: "Muszę 
iść, karetka już jest". 
 
Zaczęliśmy się z mężem modlić. Właśnie wróciliśmy do domu z długiej podróży służbowej i 
właśnie położyliśmy się na noc. Kiedy zaczęliśmy się modlić z mężem, on odwrócił się i 
powiedział: "Bóg zapewnił mnie, że wszystko będzie dobrze". 

 
"Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą." (Psalm 46:2). 
 
Ameliah, nasza wnuczka, miała trzy dni. Nasza córka Kaitlin i jej mąż Phillip właśnie przywieźli ją do domu ze 
szpitala. Myśleli, że wszystko jest w porządku. Kaitlin, zmęczona porodem, położyła się na krótką drzemkę, 
podczas gdy Phillip pilnował Ameliah, gdy spała. Nagle stała się sina - nie oddychała! Pospiesznie podniósł ją 
i zaczął poklepywać po plecach, a ona znów zaczęła oddychać. Z ulgą położył ją z powrotem. 
Wciąż pełni niepokoju i obaw, spakowali ją i pojechali na ostry dyżur do Szpitala Dziecięcego w Kansas City. 
Mając pusty bak, zajechali na stację benzynową, żeby zatankować. Kiedy Phillip tankował samochód, moja 
córka zaczęła krzyczeć: "Ameliah nie oddycha!". Tym razem szybko zadzwonili pod numer 9-1-1. W ciągu 

 

 

 

 



kilku minut pojawiło się kilku policjantów, wóz strażacki i karetka pogotowia. Sanitariusz zabrał Amelię z rąk 
mojej córki i zaczął ją ponownie ożywiać. 
 
" Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby 
wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w 
Chrystusie Jezusie." (List do Filipian 4:6-7). 
 
Przedstawiliśmy Bogu naszą prośbę i nastał pokój. Chociaż nie rozumieliśmy jeszcze wszystkiego, to właśnie 
wtedy zaufaliśmy i nie opieraliśmy się na własnym rozumie (Przyp.Sal. 3:5-6). Bóg zawsze ma zrozumienie. 
Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy w ciągu następnych kilku miesięcy, ale wiedzieliśmy, że wszystko będzie 
dobrze. Wiedzieliśmy, że możemy oprzeć się na Bogu. 
 
Po wielu badaniach lekarze poinformowali rodzinę, że Ameliah ma ciężki bezdech senny. Aby wrócić do 
domu, musiała mieć wykonaną tracheotomię i zostać podłączona do respiratora. W przeciwnym razie 
prawdopodobnie nie przeżyłaby. Podczas badania snu Ameliah przestawała oddychać ponad pięćdziesiąt 
razy w ciągu godziny. Wyglądało to bardzo beznadziejnie, ale Bóg powiedział: "Wszystko będzie dobrze". 
 
Z bólem patrzyliśmy, jak Kaitlin i Phillip załamują się we łzach i żalu, gdy usłyszeli diagnozę i prognozy. Ich 
nadzieje rozpadły się w proch. Ameliah została przeniesiona na oddział intensywnej terapii noworodków. Bóg 
interweniował i zrobił to, co potrafi najlepiej. Z dnia na dzień jej wyniki się poprawiały, a ona sama wymagała 
coraz mniej tlenu. Miesiąc później Ameliah wróciła do domu bez respiratora i z niewielką ilością tlenu. 
 
Lekarze poinformowali nas, że kiedy przywieźliśmy Ameliah na ostry dyżur, myśleli, że nie przeżyje. Ale Bóg 
miał inne plany. Modlitwa zmienia wszystko. Dziś Ameliah jest kwitnącą dwulatką, bez trwałych komplikacji po 
pierwszym miesiącu życia. Modlitwa zmienia wszystko! 
 
 
Uwaga: Jodie Smith i jej mąż pastorowali przez dwadzieścia lat, a przez ostatnie siedem lat ewangelizowali. Przez 
jedenaście lat służyła jako liderka sekcji kobiet w Missouri. Jodie przemawia na arenie międzynarodowej i krajowej. Jest 
autorką trzech książek, w których pokazuje swoją pasję do uzdrawiania emocjonalnego.  
 
  

 
 

   

Od Wydawcy 
 

Bóg czyni potężne rzeczy! 
 

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest teraz dostępny w następujących 
językach: 

angielskim, arabskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, 
czeskim, holenderskim, fidżyjskim, filipińskim, francuskim, niemieckim, 

greckim, włoskim, japońskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, 
hiszpańskim, sri lankijskim, suahili, szwedzkim i tajskim. 

 
Pomóż nam modlić się o więcej tłumaczy! 

 
Odwiedź Ladies Prayer International na Facebook i daj "like" naszej stronie! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 Droga Liderko zespołu modlitewnego, odwiedź Ladies Prayer International na 
Facebooku i "polub" naszą stronę!   
Proszę również zaprosić swoją grupę do subskrypcji tego BEZPŁATNEGO biuletynu. 
Wyślij prośbę e-mailem na adres: debiakers@aol.com  
 
Proszę podziel się tą informacją z Twoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy 
za bycie częścią tej kwitnącej posługi modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu 
informacji o BEZPŁATNYM biuletynie i stronie na Facebooku! 

  

 
 

   



Kim jesteśmy ... Od 1999 r: Ladies Prayer Intl. składa się z kobiet na całym świecie, 
które spotykają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, aby zjednoczyć się w 
celowej modlitwie za swoje dzieci oraz dzieci lokalnego kościoła i społeczności. 
 
Nasza misja .... Jesteśmy zaangażowane w duchowe zachowanie tego pokolenia i 
następnych oraz duchowe odnowienie poprzednich pokoleń. 
 
Nasza potrzeba ... Zaangażowane kobiety, które w pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca połączą się i będą się modlić celowo za swoje dzieci.  
  
Trzy priorytety modlitwy... 

 
- Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25; Psalm 144:12; Izajasza 43:5-6). 
 
- Aby przyjęły wiarę na własność w wieku, w którym można się z nią rozliczyć (I Jana 2:25-28; Jakuba 1:25). 
 
- Aby weszły w służbę żniwa Pańskiego (Mateusza 9:38).  

 

 

 

 

 

 

 


