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Cuda Zdarzają Się, Gdy Się Modlisz  
By Larissa Havens 

 

“Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u 
Boga wszystko jest możliwe..” (Ew.Marka 10:27) 
 
Czyż nie jest to wspaniały werset? Zazwyczaj myślimy o cudach jako o otwierających się 
oczach niewidomych i chodzących chromych, ale jest tak wiele cudów, które przeoczamy. 
Cudem jest sytuacja, w której Bóg sprawia, że dzieje się coś, co nie miałoby miejsca w 
sposób naturalny. Nasze umysły mogą sobie wyobrazić wiele możliwości, ale stwórcza 
moc Boga może uczynić o wiele więcej niż wszystko, co sobie wyobrażamy (Efez.3, 20). 
 

Kiedy byłam małą dziewczynką, moja nauczycielka w szkółce niedzielnej uczyła nas modlitwy. Miała listę 
krajów, które potrzebowały kościołów. Dała każdemu uczniowi jakiś kraj, a my zrozumieliśmy, że naszym 
obowiązkiem jest modlić się za ten kraj przez pewien czas. Modliłam się o kraj, który mi dano, ale nie 
widziałam żadnych natychmiastowych rezultatów. Kilka lat później spotkałam misjonarzy wysłanych do kraju, 
o który się modliłam. To wzmocniło moją wiarę, gdy zobaczyłam i porozmawiałam z ludźmi, którzy byli 
odpowiedzią na moje modlitwy. Kiedy następnym razem poszłam się modlić, łatwiej było mi uwierzyć, że Bóg 
słyszy moją modlitwę i że ja coś zmieniam. 
 
Wiele lat później pojechaliśmy z mężem na konferencję, na której były wyznaczone miejsca siedzące. Kiedy 
usiadłam, szybko zauważyłam, że siedzę obok pary misjonarzy, którzy nadal pracują w kraju, o który 
modliłam się wiele lat temu. To ponownie wzmocniło moją wiarę. Bóg słyszy nawet proste modlitwy. Nic nie 
jest dla Niego zbyt wielkie lub zbyt małe. 
 
" Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?" (Jeremiasza 32, 27) 
 
Kiedy się modlimy, Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Może nie zawsze odpowiada w taki sposób i w takim 
czasie, w jakim byśmy chcieli, ale za każdym razem robi to doskonale. Kiedy się modlimy, uczymy małe oczy 
(nasze dzieci lub młodzież), które nas obserwują, jak się modlić. Mam teraz małą córeczkę i czasami 
zastanawiam się, jak będę w stanie ją tego nauczyć. Uczę się, że to wymaga czasu, obserwowania, jak 
modlą się mama i tata, a przede wszystkim przeżywania osobistych chwil z Bogiem. Ty i ja mamy wpływ na 
tych, którzy nas otaczają, więc zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by modlić się i ukazywać Bożą moc z 
pokolenia na pokolenie (Ps 145, 4). 
 
 
Uwaga: Larissa Havens jest żoną i matką. Wraz z mężem służy jako misjonarka na Łotwie. 
  

 

 

 

 

 

  

  



Gdzie Są Cuda?  
By Jessica Marquez 

 

“Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi 
ojcowie.” (Ks.Sędziów 6:13) 
  
W Księdze Sędziów Giedeon spiera się z aniołem przysłanym z nieba, specjalnie 
po to, by wypowiedzieć do niego boskie słowo. Został on wybrany, by 
poprowadzić lud Boży do wojny, która miała być wygrana w taki sposób, by 
tylko Bóg był uwielbiony. 

  
Jednak Gedeon, podobnie jak wielu z nas, którzy mogli zostać wybrani, natychmiast pyta: "Ale 
gdzie są cuda?". Jesteśmy pokoleniem, które poszukuje znaku; szukamy cudu; wołamy o cud. W 
czasie trudności, strat i przymusów zapominamy, że nie zostaliśmy wybrani, aby szukać, ale 
wybrani, aby cuda, znaki i znaki towarzyszyły tym, którzy wierzą. 
  
W październiku pełniłam posługę w Castroville w Teksasie. Czułam się pod natchnieniem Ducha 
Świętego, aby poprosić osobę cierpiącą na zapalenie uchyłków jelita grubego, aby podeszła do 
przodu w celu modlitwy. Mężczyzna podszedł do ołtarza, a ja odwróciłam się i poprosiłam mojego 
męża, aby do mnie dołączył. Wiedziałam, że będę się modlić i gromić chorobę, która atakowała 
jego ciało. Po nabożeństwie udaliśmy się w dalszą podróż. 
  
W grudniu otrzymałam wiadomość. Mężczyzna, brat Levi, napisał: "Siostro Marquez. Od lat walczę z 
zapaleniem uchyłków jelita grubego. Wielu ewangelistów stanęło na mojej drodze, w tym również i 
ty. Bóg nigdy nie uczynił dla mnie cudu". W tamtym tygodniu poszedłem na operację, 
przygotowując się do niej. Powiedziałem mojemu lekarzowi: "Niech się pan nie zdziwi, jeśli nic pan 
nie znajdzie". W pełni spodziewałem się, że po twojej modlitwie zostanę uzdrowiony. Lekarz 
zadzwonił później i powiedział: "Panie Levi. Pańska diagnoza nie jest taka, jaką lubię podawać. 
Zostało panu może dziesięć lat życia". (Kiedy przeczytałam to mojemu mężowi, powiedziałam: 
"Cóż, nie jest to rodzaj raportu, który chciałbyś usłyszeć po modlitwie wiary, ale czytajmy dalej"). 
  
Brat Levi pisze dalej: "Powiedziałem mojej żonie: 'Jeśli zostało mi tylko kilka lat życia, zrobię 
wszystko, co w mojej mocy dla Królestwa Bożego, zanim On wezwie mnie do domu'. Potem 
pojechaliśmy na rocznicową wycieczkę. Siostro Marquez, z diagnozą, którą mi postawiono, mój 
lekarz musiał udać się do specjalisty. Obaj obejrzeli moje testy i badania. Moja lekarka zadzwoniła 
do mnie, gdy siedziałem na ganku. Powiedziała: "Panie Levi. Wiem, co widziałam. Wiem, jaką dałam 
panu diagnozę. Ale coś się stało. Nie potrzebuje pan operacji. Pańska diagnoza się zmieniła, będzie 
pan żył tak, jak każdy inny człowiek, który dba o siebie tak, jak powinien. Nie wiem, co się stało". 
Brat Levi powiedział jej: "Ja wiem, co się stało. Bóg uzdrowił moje ciało!". 
  
Napisałam do żony pastora brata Leviego, Deanny Sibley, a ona powiedziała: "Siostro Marquez, to 
był cudowny obrót wydarzeń". Odpowiedziałam: "Siostro Sibley, właśnie takie świadectwa kocham 
najbardziej. Kiedy lekarz musi zadzwonić i odwołać swoją diagnozę. Ponieważ BÓG otrzymuje CAŁĄ 
chwałę!". 
  
Cudowny obrót wydarzeń. Oto, co może uczynić mój Bóg. 
  

 

 

 

 



Jeśli zadajesz sobie pytanie, jak Gedeon: "Gdzie są cuda", po prostu rozejrzyj się wokół siebie, 
przyjacielu. Mój Bóg może zmienić każdy scenariusz i każdą diagnozę w ciągu kilku chwil. 
  
  
Uwaga: Jessica M. Marquez jest ordynowanym pastorem UPCI. Jest założycielką i dyrektorką Women 
Ministering to Women, International, a także międzynarodową mówczynią konferencyjną i ewangelistką. Wraz 
z mężem pastoruje w Little Rock, w stanie Arkansas. Uważa się za błogosławioną żonę Antonia i mamę swoich 
dorosłych dzieci: Antonia Juniora, Lexy i Joey'a. 
 
  

 

  

  

Ona Ujrzała Cud 
 By Lesa Lashbrook 

 

Kiedy zaczęłam się modlić i zastanawiać nad tym, czym Bóg chciałby, abym się z wami 
podzieliła, do głowy przyszły mi wspomnienia, kiedy moje dzieci otrzymały cuda, o które 
się modliły. Zostaliśmy obdarzeni pięciorgiem dzieci. Postanowiłam podzielić się 
doświadczeniem mojej najstarszej córki, ale wiedzcie, że wszystkie moje dzieci były 
świadkami cudów. O innych opowiemy innym razem.  
 
Sophia miała zaledwie piętnaście lat, kiedy mój mąż przeszedł pierwszą operację na 
otwartym sercu, aby wymienić zastawkę aortalną. Ze względu na jego młody wiek (39 
lat), zabieg miał być spokojny. Po zakończeniu operacji chirurg przyszedł ze mną 

porozmawiać i powiedział: "Było dużo zwapnień, zrobiliśmy, co w naszej mocy, ale istnieje niewielkie ryzyko 
udaru w ciągu najbliższych kilku godzin. Zadzwonimy do pani, jeśli wystąpią komplikacje".  
 
Moja córka postanowiła zostać tego dnia sama w domu, podczas gdy młodsze rodzeństwo poszło do 
przyjaciół. Powiedziałam Sophii, co powiedział chirurg, a ona spojrzała na mnie z pełnym spokojem i 
pewnością siebie i powiedziała: "Mamo, on będzie miał wylew, ale musisz wiedzieć, że wszystko będzie 
dobrze". Wow. Nie byłam pewna, jak zareagować. Czy to była wiara? Czy naprawdę odzwierciedlała to, 
czego ją nauczono? 
 
Następnego ranka weszłam na oddział intensywnej terapii kardiologicznej i zostałam przywitana przez 
chirurga, który był bardzo zdziwiony, że nikt nie zadzwonił do mnie z informacją, że mój mąż doznał udaru 
pnia mózgu i się nie obudził. Jej słowa zawirowały mi w głowie: "nie oddycha samodzielnie, trzy procent 
funkcji mózgu, brak reakcji, sparaliżowany".  
 
Przez następne dziewięć dni mój umysł był pogrążony we mgle informacji i terminów medycznych, podczas 
gdy moje serce szukało spokoju i siły. Wiara mojej córki nigdy się nie zachwiała. Była silna i pewna, że 
"wszystko będzie dobrze". I tak było. Obudził się dziewiątego dnia, a my patrzyliśmy, jak dzieje się cud za 
cudem.  
 
Moja córka patrzyła! Podobnie jak pozostałe rodzeństwo. Widzieli, jak mama i tata żyją wiarą, jak Bóg 
odpowiada na modlitwy, które oni wypowiadali. Modlitwy, które wypowiadałł tata. Przechodzili z nami przez tę 
trudną sytuację, trzymając nas za ręce i szukając w nas wiary w naszego Boga. Widzieli, jak opieramy się na 
obietnicach zawartych w Słowie Bożym.  
 
- " Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?"  (Jeremiasza 32:27)  
- "U Boga bowiem nie ma nic niemożliwego." (Łuk 1, 37) 
 
Cytowaliśmy te wersety, kiedy byliśmy bombardowani faktami medycznymi, które wydawały nam się 
niemożliwe i zbyt trudne.  
 
Jeśli nasze dzieci nie dostrzegają w swoim życiu cudowności i nadprzyrodzoności, świat pokaże im ich 
podróbkę w postaci narkotyków, seksu, pornografii i innych rzeczy. Cuda muszą być częścią naszego 

 

 

 

 



doświadczenia w chodzeniu z Jezusem. Nasze dzieci muszą widzieć, jak Bóg dokonuje rzeczy niemożliwych! 
To buduje w ich duchu fundament, którego ten świat nie jest w stanie naruszyć. 
  
Moja córka usłyszała od Boga. Nie wiem, dlaczego Bóg postanowił jej to pokazać, ale wiem, że to zrobił. 
Zobaczyła cud, który na zawsze wpłynął na jej relację z Bogiem i wiarę w Niego - dla niej samej.  
 
 
Uwaga: Lesa Lashbrook i jej mąż Mark są pastorami Pierwszego Kościoła Apostolskiego w Algonquin, Illinois. Jest mamą 
pięciorga dzieci i babcią dla trojga wnucząt. Uwielbia żyć dla Boga, śpiewać pieśni pochwalne, spędzać czas z rodziną, 
prowadzić służbę kobiet w kościele i fotografować. 
 
  

  
 

 

   

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. 

 
Prosimy, pomóżcie nam modlić się o kolejnych tłumaczy! 

 
Jeśli chcesz otrzymywać ten biuletyn, wyślij prośbę na adres 
LadiesPrayerInternational@aol.com lub debiakers@aol.com  
a z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy mailingowej!  

 
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). 

 

 

 


