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Codzienna Modlitwa 
By Yona Van Gorp 

 

W lutym mój mąż i ja usługiwaliśmy w innym kościele. Podczas wezwania do ołtarza 
grałam na pianinie. Na zakończenie nabożeństwa zebraliśmy imiona tych, którzy 
otrzymali Ducha Świętego podczas nabożeństwa. Nasza córka Louisa była jedną z nich. 
Nie modliłam się z nią, nie słyszałam jej modlitwy i nie widziałam, jak Go przyjęła. Mój 
mąż powiedział, że widział, jak modliła się przy ołtarzu, a kiedy podszedł, żeby się z nią 
pomodlić, już mówiła językami. 
 
Szczerze mówiąc, byłem trochę rozczarowana, że nie było mnie przy niej, kiedy to się 
stało. Historia się powtarzała. Kiedy nasz syn, Natanael, otrzymał Ducha Świętego, on 

również modlił się samotnie przy ołtarzu, kiedy służyliśmy w innym kościele. 
 
Zostałem poprowadzona do Przypowieści Sal. 6:6. Ale Pan poprosił mnie, abym pomyślała o matce kaczce. 
Pozwólcie mi więc sparafrazować: „Idź do kaczki, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał.”. W 
momencie, gdy jej dzieci rodzą się i wychodzą ze skorupki jajka, kaczka matka zaczyna iść w swoją stronę. 
Maleńkie, dwuminutowe kaczuszki podążają za matką, gdziekolwiek się udaje. Kilka minut po urodzeniu 
opuszczają gniazdo, wylatują z drzewa, spacerują, pływają . . . wszystko to dlatego, że mama też to robi. Idą 
za tym, co widzą, że robi. 
 
„Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem Chrystusowy” (I Koryntian 11:1). 
 
Nawet jeśli nasze dzieci nie podążają za nami w idealnej linii, jak małe kaczki, one też nas obserwują. Dzieci 
mają tendencję do wychwytywania tego, co widzą. Jeśli widzą złe, będą postępować źle; a jeśli widzą dobro, 
będą czynić dobro. Nasze dzieci pójdą za Chrystusem tak, jak za Nim pójdziemy. 
 
Jak więc podążamy za Nim? Czy podążamy za Nim mając plany? Czy podążamy za Nim przy specjalnych 
okazjach? Czy też codziennie podążamy za Chrystusem? 
Tytus 2: 7 mówi: „We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania” (NASB20). 
 
Nie zawsze jesteśmy w stanie być stale w pobliżu naszych dzieci, aby powiedzieć im, żeby się modliły, 
szukały Pana, śpiewały, oddawały cześć, czytały Biblię. Ale oni nas widzą. Widzą cię, mamo, kiedy modlisz 
się w samochodzie, kiedy modlisz się za innych. Widzą cię przy ołtarzu. Widzą cię, kiedy w środku choroby 
decydujesz się zaufać Bogu. A ponieważ widzą, jak podążasz za Chrystusem w swoim codziennym życiu, 
wiedzą, co robić i jak otrzymać Bożą obecność w swoim życiu. Bo mama też to robi. 
 
 
Uwaga: Yona Van Gorp jest żoną pastora w Rock Church w Brukseli w Belgii. Matka dwójki dzieci, Nathanaela (10) i Louisy 
(7), jest również pełnoetatową nauczycielką w szkole podstawowej w świeckiej szkole w centrum Brukseli. 

 

 

 

 

 
 

   



Ważność Codziennej Modlitwy 
By Verssie Churchill 

 

A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić: wstawał 
wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem 
Job: Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach; tak 
czynił Job zawsze. Job 1:5 
  
Chleba powszedniego daj nam dzisiaj. (Mat. 6:11) 

  
 Pismo Święte sugeruje, że musimy codziennie się modlić. Wygląda na to, że Job codziennie 
modlił się za swoje dzieci. Jezus dał do zrozumienia w tym, co nazywamy „Modlitwą Pańską”, 
że powinniśmy modlić się codziennie. 
  
Niewiele myślimy o tym, że każdego dnia musimy mieć powietrze do oddychania i jedzenie do 
jedzenia, aby odżywić nasze ciała. Jest to tak duża część naszego życia, że po prostu to 
robimy. Modlitwa jest naszym duchowym oddechem i pokarmem. Musimy ją mieć każdego 
dnia, aby żyć duchowo. 
  
Kiedy lecimy, steward zawsze mówi nam, że w przypadku opuszczenia maski tlenowej należy 
najpierw założyć maskę, zanim pomożemy innym. Zanim będziemy mogli duchowo pomóc 
naszym dzieciom, musimy mieć własną więź z Bogiem. Codzienna modlitwa jest ważna dla tej 
relacji. 
  
Bez względu na wiek naszych dzieci, modlitwa za nie jest konieczna. Bez względu na to, ile 
mamy innych obowiązków, musimy znaleźć czas na modlitwę. Nie możemy pozwolić, by pilne 
sprawy odsunęły od siebie to, co ważne. 
  
Jedyne, co możemy zabrać ze sobą do nieba, to nasze dzieci. Jednak muszą mieć własną 
relację z Bogiem. Musimy zacząć, gdy są młode. Mówi się, że uczymy więcej przykładem niż 
słowami. Dlatego tak ważna jest codzienna modlitwa. Potwierdza również frazes, że „czyny 
mówią głośniej niż słowa”. 
  
Dzieci obserwują nasze zachowanie i naśladują je. Wyznaję, że uwielbiam i modlę się dużo jak 
moi rodzice, którzy już nie żyją. Moja córka, która jest żoną pastora, wysłała mi niedawno list 
z podziękowaniem za nauczenie jej modlitwy. Mój teść nie pozwolił swoim dzieciom wsiąść 
do szkolnego autobusu, zanim się z nimi pomodlił. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci się modliły, 
musimy dawać przykład. 
  
Codzienna modlitwa jest ważna dla naszej własnej relacji z Bogiem, ale także dla naszych 
dzieci i ich przyszłości. 
  
   
Uwaga: Verssie Churchill jest żoną biskupa H.E. Churchill, Prezbiter Wykonawczy Regionu Północno-Wschodniego dla 
UPCI. Założyli pierwszą UPC w Lewiston w stanie Maine i przeszli na emeryturę po czterdziestu czterech latach 

 

 

 

 



pastorstwa w tym zborze. Jest byłą przewodniczącą Służby Kobiet i nadal aktywnie uczestniczy w służbie wraz z mężem. 
Jest namaszczoną wokalistką, muzykiem i mówcą z darem gościnności i pasją do modlitwy. Podczas pandemii 
prowadziła cotygodniową modlitwę na żywo na Facebooku. 

 

 

 
 

   

Od Dyrektorki LPI I Wydawcy 
 

Bóg dokonuje potężnych rzeczy! 
 

Bóg otwiera wiele drzwi, a ten biuletyn jest już dostępny w: 
Angielski, arabski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, czeski, 

holenderski, fidżi, filipiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, japoński, 
polski, portugalski, rumuński, hiszpański, Sri Lanki, suahili, szwedzki i tajski. 

 
Pomóż nam modlić się o więcej tłumaczy! 

 
Jeśli chcesz otrzymać którekolwiek z powyższych tłumaczeń, 

wyślij prośbę na LadiesPrayerInternational@aol.com 
I z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy mailingowej! 

 
Odwiedź Ladies Prayer International na Facebook 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 (Mateusz 9:38). 

 

 

 

 

 

 


