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Podlacz sie Do Mocy Modlitwy 
By Carla Burton 

 

Dorastając jako dziecko misjonarzy na Filipinach, doświadczyłam "brązowych przerw w 
dostawie prądu". Pewien obszar miasta był wyłączany z prądu na pewien czas, aby sieć 
energetyczna nie została przeciążona. To prawie codzienne zjawisko może wystąpić o 
każdej porze dnia i nocy. Wielokrotnie, w środku służby, każdy mikrofon i instrument 
muzyczny stawał się bezużyteczny z powodu tych wyłączeń. Mogłam mieć połowę moich 
włosów zakręconych i nagle nie miałam jak skończyć. (Na wszelki wypadek nauczyłam 
się kręcić włosy od przodu do tyłu, a nie z boku na bok.) Z tych doświadczeń nauczyłam 
się, że potrzebuję prądu, aby cokolwiek osiągnąć. 
  

Jak wielu z nas po prostu wykonuje ruchy modlitwy, nie będąc podłączonym do zasilania mocy? Ewangelia 
Jana 15:4-5 (ESV) mówi o tym najlepiej: " Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może 
wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; 
bo beze mnie nic uczynić nie możecie." Jezus powiedział nam bardzo wyraźnie, że jedynym sposobem, 
abyśmy kiedykolwiek wydali owoc, jest to, że pozostaniemy podłączeni do Niego. To Jego moc sprawia, że 
cokolwiek dzieje się w naszym życiu. Jego moc nas przemienia. Wszystko, co musimy zrobić, to podłączyć 
się do tej mocy. 
  
Daniel codziennie podłączał się do mocy modlitwy i został uwolniony od lwów i spiskujących mężczyzn. 
Mojżesz podłączył się i zobaczył cuda, zaopatrzenie i zbawienie dla dzieci Izraela. Anna podłączyła się i 
otrzymała największe pragnienie swojego serca. Elizeusz podłączył się i zobaczył zwycięstwo na Górze 
Karmel. Hiskiasz podłączył się i otrzymał uzdrowienie z nieuleczalnej choroby. Jezus podłączył się do mocy 
modlitwy, aby uzyskać siłę do stawienia czoła największej próbie. Ci w górnym pokoju podłączyli się i 
otrzymali zbawienie i odwagę, aby powiedzieć o tym innym. Piotr, Paweł i Sylas podłączyli się i zostali 
uwolnieni z więzienia. Nie mów mi więc, że modlitwa nie ma mocy. Jedyne pytanie brzmi: czy ty się 
podłączasz? 
  
Jestem przejęta troską o obecne pokolenie. Tańczą i wielbią przed ołtarzem. Przychodzą na zajęcia dla 
młodzieży i cieszą się lekcjami, które są dla nich wyzwaniem. Ale musimy być ostrożni, aby nie stracić 
pokolenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z mocy płynącej z podłączenia się do modlitwy. Nie możemy 
pozwolić, aby dali się zwieść myśleniu, że płytkie nabożeństwa i kreatywne lekcje mogą kiedykolwiek zastąpić 
celowe, pełne pasji i zaangażowane życie modlitewne. 
  
Musimy się upewnić, że dajemy przykład życia modlitewnego tym, którzy idą w nasze ślady. Muszą oni 
usłyszeć nasze sale modlitewne pełne wstawiennictwa, jęków, języków i uwielbienia. Muszą widzieć, jak 
wezwanie do ołtarza trwa dłużej niż nabożeństwo, gdzie języki i tłumaczenia przepełniają atmosferę, aż każda 
dusza padnie przed Bogiem na twarz. Próbowaliśmy być tak kreatywni w dawaniu im dodatkowych metod 
modlitwy, aby utrzymać ich zainteresowanie i aktywność w modlitwie. Ale czasopisma, aplikacje, spacery i 

 

 

 

 



listy modlitw nigdy nie zastąpią czasu modlitwy wstawienniczej z Bogiem, spędzonego na kolanach. To 
właśnie wtedy następuje podłączenie. Dotykamy nieba, aby niebo mogło dotykać świata. 
  
Modlę się o to, abyś poczuła dzisiejsze wezwanie do życia modlitewnego z podłączeniem do sieci. Jeśli jesteś 
zmęczona próbami osiągnięcia czegoś, a nie masz siły, aby to skończyć, to dzisiaj jest czas, aby podłączyć 
się do mocy modlitwy. Suche, powtarzające się, pozbawione inspiracji życie modlitewne jest jak próba 
uruchomienia całego domu na samych bateriach. Zamiast tego zdecyduj się dziś paść na twarz i podłączyć 
się do mocy modlitwy. 
  
  
Uwaga: Carla Burton jest żoną pastora w The Turning Point w Nashville, TN. Jest autorką, mówcą i licencjonowanym 
pastorem UPCI. Jest również twórczynią A Passion Approach Ministry, internetowego apostolskiego centrum zasobów 
wideo. 
  

 
 

   

Moc Modlitwy 
by Sheri Moses 

 

“Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu I wybaw syna 
służebnicy swojej!” (Psalm 86:16). 
 
James Abram Garfield urodził się w 1831 r. jako syn Abrahama i Elizy Garfieldów. Dwa lata 
później Abraham, w wieku trzydziestu trzech lat, zginął podczas gaszenia pożaru na ich 
farmie. Eliza, gorliwa wyznawczyni Chrystusa, postanowiła wychowywać swoje dzieci w 
modlitwie, która była jej tajną bronią. 

 
 Kiedy James był nastolatkiem, opuścił dom, by pracować na łodzi na rzece. Pewnej ciemnej nocy obudził się 
na swoją zmianę i udał się na pokład. Walcząc ze zwojem liny, przewrócił się przez barierkę i zaczal tonąc w 
zimnej wodzie. Gdy już myślał, że utonie, poczuł w ręce luźną linę. Chwycił linę, wciągnął się na poręcz i runął 
na pokład. Kiedy wracał do domu, James zobaczył światło. Przez okno zobaczył swoją matkę na kolanach, 
modlącą się z Biblią otwartą na wersecie: "O zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, daj siłę swojemu słudze 
i ocal syna swojej służebnicy". Jakub wiedział, że to jest modlitwa, którą jego matka modliła się za niego 
każdego dnia. Słysząc te słowa, otworzył drzwi i wpadł w jej ramiona. 
 
Eliza przywróciła syna do zdrowia, a wkrótce potem wziął on udział w nabożeństwie. James oddał swoje życie 
Chrystusowi i wkrótce zaczął głosić ewangelię. Po kilku latach zaczął robić karierę polityczną. W wieku 
czterdziestu dziewięciu lat James Garfield został dwudziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych. 
 
Modlitwa jest potężna! Modlitwa za nasze dzieci jest potężna! Podłącz się do swojego źródła mocy. 
 
Nie ma takiej prośby, która byłaby zbyt mała, aby się o nią modlić. Nie ma sytuacji, która byłaby zbyt trudna, 
by się o nią modlić. " 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). 
 
Bóg nie powołał cię do bycia doskonałym rodzicem. Powołał cię, abyś była modlącym się rodzicem. 
Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego dziecka, jest modlitwa za nie. Możesz wywrzeć 
pozytywny i trwały wpływ na swoje dziecko poprzez modlitwę. 
 
"Skuteczna, żarliwa modlitwa sprawiedliwego człowieka (kobiety) przynosi wiele korzyści" (List Jakuba 5:16). 
 
 
Uwaga: Sheri Moses i jej mąż, Robert, są przedstawicielami UPCI w Rosji i Estonii. Przeprowadzili się do Moskwy w Rosji 
w sierpniu 2001 roku wraz z siedmiomiesięcznym synem Anthonym, aby rozpocząć swoją pracę. 
  

 

 

 

 

 
 

   

 



 

 

 

Cassidy I Krzyz 
By Caronda Adams 

 

Zygota zrodziła blastocystę; blastocysta zrodziła zarodek, a zarodek nastolatke! Decyzje 
wzmacniają lub pożerają. 
 
Zdarzył się incydent, w którym Cassidy, moja siedemnastoletnia córka, przekroczyła 
pewną zasadę obowiązującą w naszym domu - nie było to przestępstwo, ale coś znacznie 
łagodniejszego na chrześcijańskiej skali grzechu! Nabazgrałam listę gniewnych skarg. 
Rozczarowała mnie i zamierzałam ją "wyrzucić z siebie". 
Jednak Niewidzialna Siła klepnęła mnie po ramieniu i zasugerowała, abym pomodliła się 

przed wygłoszeniem tej kwaśnej przemowy. Och, to dobry pomysł - pomyślałam. Wdzięczna za to 
przypomnienie, zatrzymałam się i pomodliłam. Przez łzy i przejrzystość, Bóg zreformował moją listę. 
 
 Wyrzuciłam swoje notatki i zaczęłam podążać za Jego notatkami. Użyłam kart indeksowych, aby zapisać 
wiele z jej talentów. Następnie przygotowałam stos karteczek z listą życzeń szatana dla jej życia. Z moim 
nastawieniem, które się zmieniło, zadzwoniłam do niej. Poprosiłam ją, aby spotkała się ze mną w Ogrodach 
Pamięci; był to piękny cmentarz, nie przerażający. Zgodziła się. (Moja rodzina wiedziała, że często 
odwiedzałam ten cmentarz, kiedy pisałam i czytałam). 
 
Podjechała, a ja czekałam na cementowej ławce pod drzewem. Dołączyła do mnie, a ja wyciągnąłam z 
delikatnego woreczka karty indeksowe. 
 
 "Wypisałam twoje talenty na karteczkach". Wręczyłam jej je po kolei. "To wiele pięknych talentow." Nasze 
serca zmiękły, gdy zastanawialyśmy się nad jej talentami. 
 
Potem wyciągnęłam złe kartki z cienkiej tkaniny. Wyrwałam jedną z jej pięknych kart. Było na niej napisane: 
"Głos." (Ona jest piosenkarką.) Zastąpiłam ją złą kartą. Ukradłam kolejną kartę. Tę z napisem "Wrażliwość". 
Zastąpiłam ją złą. Ze łzami płynącymi po policzkach, zabrałam jej piękne prezenty i zastąpiłam je brzydkimi 
kartkami z indeksu wroga. Powiedziałam: "Diabeł ukradnie to, co piękne, a zostawi cię z tym, co brzydkie". 
Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć (Jana 10:10). 
 
Różowe kropelki Jego mocy wylały się na nas.  
 
Uwielbiałam ten cmentarz, bo stał na nim wysoki, wysoki biały krzyż czuwający nad grobami. Zapytałam ją, 
czy by zaśpiewała. Podeszłyśmy do wysokiego krzyża. "Me serce w uwielbieniu spiewa Ci..." rozległo się 
echo w powietrzu. "Ja przyszedłem, aby mieli życie" (Jana 10, 10). 
 
Melodia wydobywała z siebie chwałę, której nie da się oddać na tym papierze. Dzięki modlitwie, Cassidy i ja 
nauczylyśmy się tego dnia czegoś, co zabiorę ze sobą do grobu. 
 
Posłuszeństwo zrodziło prawdę, prawda zrodziła rozmowę, a rozmowa zrodziła wolność. 
"Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami" (List Jakuba 1:22). Włączanie się w modlitwę oznacza 
robienie tego, co On do nas mówi. 
 
(Cassidy jest pianistką i liderką uwielbienia w Faith Tabernacle. Wraz z mężem prowadzi klasę młodzieżową, 
w której niszczy ciemność światłem prawdy). 
 
 
Uwaga: Caronda i jej mąż, Craig Adams, są pastorami w Hoxie, w stanie Arkansas. Ma tytuł magistra języka angielskiego i 
BS w dziedzinie edukacji i jest nauczycielką języka angielskiego w szkole średniej. Książki, motyle i Butterfingers to kilka z 
jej ulubionych rzeczy. 
 

 

 

 

 



  
 

 

 

  

 

 

 

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! 
 

Jeśli chcesz otrzymać którekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na 
LadiesPrayerInternational@aol.com I z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy wysyłkowej! 

 
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).  

 

 

 

 

 

 



 


