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Droga do Domu
By Mary Loudermilk

"Pewien człowiek miał dwóch synów.” I tak oto rozpoczyna się to, co nazywamy przypowieścią 
Jezusa o Synu Marnotrawnym. Dwóch chłopców wydają się tak różni charakterem i 
zainteresowaniami. Młodszego można nazwać czarną owcą w rodzinie. Wziął swoją część 
rodzinnego dziedzictwa i odszedł szukając lepszego życia. Starszy brat dalej zajmował się pracą w 
domu.

Co to jest Marnotrawny? Słownik.com definiuje to jako "osobę, która wydaje lub wydała swoje 
pieniądze z ekstrawagancką rozrzutnością, rozrzutnik." Również używamy to wyrażenie, by określić 
kogoś, kto odszedł od Boga i kościoła, odstępca. Zatracił swoje duchowe dziedzictwo.

Wiele z nas modli się o przywrócenie synów marnotrawnych do ich miejsca w rodzinie Bożej. Nie 
zawsze musimy rozumieć ich powody odejścia – rozczarowanie, zranienie, utrata wiary lub 
pokuszenie świata – ale pragniemy mieć ich z powrotem z nami. Często, jedyne co możemy czynić, 
to modlić się, żeby w końcu wrócili do siebie i do domu.

Czasami droga do domu jest długa i samotna. Można wyobrazić sobie emocje, jakie Marnotrawnik 
przeżywa, kiedy wraca do domu. Wstyd. Oczekiwania. Niepewności. Pytania. Co będą wszyscy 
myśleć? Czy mnie zaakceptują? Czy będą mnie omijać lub patrzeć na mnie z góry? Czy mi 
przebaczą? Czy będę tam pasować?

Kiedy modlisz się o swojego Marnotrawcę, proś Boga by Ci dał specyficzne Słowo, którym będziesz 



się modlić i przyjmować nad swoim bliskim. Oto Słowo do modlitwy.

 Aby wrócił do siebie i rozpoznał swoją potrzebę powrotu do domu. (Łukasza 15:17-18).

 Aby pokutował i odwrócił się od swoich grzechów. (Przyp.Salomona 28:13; Ezechiela 18:21; 
II Koryntian 7:10).

 Aby wspomniał na Boże miłosierdzie (Psalm 34:18; Joela 2:13).

 Aby doświadczył duchowego głodu (Ew.Mateusza 5:6; Ew.Jana 6:33-35).

 Aby Bóg przywrócił radość zbawienia (Psalm 51:12).

Syn marnotrawny nie powrócił natychmiast do domu Ojca. Nie wiemy jak długo ociągał się w miejscu 
oddalenia, aż desperacja zwróciła jego kroki w stronę domu. Musimy być wytrwali w naszych 
modlitwach i nie znużyć się w modlitwie i w oczekiwaniu (Galacjan 6:9). Również potrzebujemy 
przygotować się do wyjścia z miłością, miłosierdziem i przebaczeniem. Biegnijmy, by spotkać go i 
przywitać w domu.

"A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i 
pocałował go" (Łuk. 15:20).

Nota: Mary Loudermilk z Hazelwood, Missouri, lubi studiować i nauczać Słowo Boże. Jest głowną autorką Reflections 
Magazine.

Modlitwa O Marnotrawnych
By Carla Calhoun

Prawie każdy z kim rozmawiamy w jakiś sposób może rozumieć, co to jest mieć Marnotrawcę w 
swoim życiu.
 
Jest tak wiele zaangażowanych emocji. Możemy czuć winę, złość, smutek, wstyd czy żal kiedy 
patrzymy, jak powtarzają te same grzechy i wciąż dokonują złych wyborów. To jest bardzo łatwe stać 
się zgorzkniałym ale nie możemy się temu poddać. Musimy uświadomić sobie, że Bóg ich kocha 
nawet bardziej niż my. 

Módl się dalej; oni na nas liczą. Uświadom sobie, że modlitwy są jak pociski namierzone na 
niszczenie niebezpieczeństw zagrażających naszym Marnotrawnym.
 
Możemy mieć nadzieję, że nasze dzieci powrócą z ziemi wroga. Bóg o nich nie zapomniał. Jego 
plany nie są odwołane ponieważ nasze dziecko jest w stanie odstępczym. W Ks.Jeremiasza 31:16-17
obiecuje "Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała 
nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa, 
mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib" (NKJV).
 
Odrzuć strach. Akronim strachu to "fałszywe dane wydające się prawdziwymi. "Najbardziej 
efektywną bronią wroga jest oszustwo. Jeśli akceptujemy kłamstwo Szatana, że nasze dziecko nigdy 
się nie zmieni, to wtedy daliśmy się nabrać na jego najstarszą sztuczkę. Wróg wie, że jego czas jest 



krótki i pracuje nad godziny. Bądź największym koszmarem diabła! "Pana wielkiego i strasznego 
wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy." 
(Nehemiasza 4:14).
 
Obejmij radość. Jest to niezbędna broń w duchowej walce wstawienniczej, którą prowadzimy. Kiedy 
nasze dzieci decydują iść drogą przeciwną od tej, której ich uczyliśmy, możemy nadal radować się i 
dziękować Mu za to, co już uczynił i co uczyni. Radość nie jest oparta na uczuciu lecz na wiedzy. 
Ks.Nehemiasza 8:10 zapewnia, że "Radość Pana jest twoją siłą."
 
Módl się wbrew zwątpieniu. Zwątpienie stawia naszą okoliczność między nami a Bogiem podczas 
gdy wiara stawia Boga między nami a naszą okolicznością.
 
ZWATPIENIE = Ty – Okoliczność - Bóg
WIARA =   Ty - Bóg - Okoliczność
 
Zbuduj grupę modlitewną. Znajdź kilku ludzi, którym ufasz i którzy szczerze chcą cię wspierać. Daj 
im specyficzne prośby o modlitwę, dziel się odpowiedziami na modlitwę i bądź im wdzięczna.
 
Wypuść winę i wstyd. Odpuść pragnienie obwiniania siebie czy kogoś czy Boga za to, co się stało. 
Uświadom sobie, że zamartwianie się nic nie pomoże ani tobie ani tej osobie. Skieruj swoje 
zmartwienie w modlitwę.
 
Módl się konkretną i specyficzną modlitwą. Módl się regularnie o ochronę swojego dziecka przed 
bezprawnym seksem, uzależnieniami, fałszywymi religiami i innymi niszczycielskimi mocami. Proś o 
ochronę przed pokuszeniem, złem, ludźmi złymi, negatywnymi wpływami, Szatanem i złym 
myśleniem. Ufaj Panu, że On użyje te złe doświadczenia, by otworzyć jego oczy na prawdę i 
poprowadzi je do mądrzejszych decyzji.
 
Nasz największy wpływ na naszych synów i córki jest w odzwierciedlaniu Bożej łaski, prawdy i 
miłości. Jak długo nasze dziecko żyje, jest nadzieja. Przylgnij do nadziei, że powróci. Pamiętaj, Bóg 
kocha ich bardziej nż my!
 
 
Nota: Carla jest żoną Allana Calhoun od wspaniałych dwudziestu-pięciu lat. Mają razem dwie piękne córki, Janessa (23) i 
Amy(19). Są pastorami w Barrie, Ontario od siedemnastu lat, byli w AIMers w Irlandii przez dwa lata i są obecnie misjonarzami
w Holandii.

Módl się dalej o Marnotrawnych
By Cathy Conn

Fundament słowa “marnotrawny” oznacza zmarnowanie. Biblijna historia syna marnotrawnego mówi, 
że "przetracił on wszystko, co miał."
 
To małe dziecko, które trzymaliśmy w naszych ramionach i troszczyliśmy się o nie, teraz marnuje 
swoje życie z dala od Boga. Jak to może być? Wydaje się, że ciężar radzenia sobie z dzieckiem, 
które odstąpiło od Boga jest czasami nie do zniesienia. 
 
Będąc matką marnotrawnego dziecka musimy radzić sobie z winą, smutkiem, poczuciem zawodu. 
Czujemy głęboki ból, gdy widzimy jak nasze dziecko dokonuje złych wyborów wiedząc, że to 
przyniesie tak wiele smutku. Jest to tak trudne siedzieć cicho i patrzeć jak ich życie jest w spirali. 
Gdybyśmy mogły cofnąć czas do dni, gdy kołysałyśmy ich do snu i trzymałyśmy ich malą rączkę, by 
ich chronić przed krzywdą. To przyniosłoby pewien spokój naszej duszy.
 
Jak powinnyśmy się modlić o samowolne dziecko? Co możemy zrobić, by zmienić kurs jego życia? W



pierwszej chwili jesteśmy tak złamane i przepełnione boleścią, że możemy tylko płakać w modlitwie. 
Ból wydaje się zbyt wielki.
 
Biblia mówi, że syn marnotrawny wydał wszystko co miał i zaczął być "w potrzebie" . Wierzę, że syn 
w końcu uświadomił sobie, że nic nie ma i wspomniał jak było mu żyć w domu ojca. A więc 
powinniśny zacząć modlić się, aby Pan przywiódł na myśl Marnotrawcy te wiele chwil, kiedy czuł ten 
niesamowity, potężny dotyk Ducha Swiętego. 
 
Proś Pana, "Kiedy Marnotrawni wstają rano, przypomnij im te cenne chwile, gdy czuli namaszczenie 
Ducha Swiętego. Kiedy kładą się wieczorem, wróć im wszystkie wspomnienia o pokoju z Bogiem w 
ich życiu. Przypomnij im te cudowne chwile wakacji i wspólnego czasu z rodziną przy obiadowym 
stole. Panie, usuń rany, uzdrów ich gorycz i niech wrócą do siebie. Usuń złość i zastąp ją radością. 
Usuń twardość ich serca a zastąp miękkością. Usuń dumę a zastąp uniżeniem. Odnów ich 
znajomość Słowa i daj im miłość do Słowa. Usuń wszystko, co powstrzymuje ich od powrotu do 
Ciebie, Panie."
 
Biblia mówi, że ojciec ujrzał marnotrawnego z daleka. Czy to możliwe, że ojciec nigdy nie przestał 
wierzyć, że jego syn powróci do domu? Wierzę, że powinnyśmy patrzeć z oczekiwaniem i czuwać, aż
powróci nasz Marnotrawny. Boże obietnice nie zawodzą. Cokolwiek Marnotrawny by nie uczynił, 
kochaj to dziecko, tak jak Jezus je kocha. 
 
Jedna rzecz jest pewna, nie rezygnuj z modlitwy o Marnotrawnego. Kobieta, która przychodziła wciąż
do niesprawiedliwego sędziego, w końcu doczekała się spełnienia swojej prośby.

Nota: Cathy Conn i jest żoną Rev. Mike Conn, pastora The Apostolic Church of Topeka. Mają dwie piękne córki i dwóch 
przystojnych wnuków. Jest także prezydentem Kansas Ladies Ministries.

Ze Skrzynki Pocztowej

S. Akers,

Pozdrowienia w słodkim imieniu Jezus! Bardzo pragnę otrzymać ten biuletyn w języku hiszpańskim 
ponieważ mam wiele przyjaciół mówiących po hiszpańsku, którzy byliby ubłogosławieni przez niego.

Proszę o przysyłanie mi hiszpańskiej wersji tego biuletynu. Proszę zacznijcie od ostatniego wydania, 
który właśnie otrzymaliśmy. Chętnie przekazałabym dalej wspaniałe artykuły, którymi się dzielimy! 
Niech Bóg Was błogosławi i Was rozwija we wszystkim, co czynicie dla Królestwa!

Judy Schreckhise, Missionary

Od Wydawcy

Debbie Akers
Bóg czyni wiele rzeczy! Bóg otwiera wiele drzwi I ten Biuletyn jest teraz dostępny w
języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, holenderskim, portugalskim,
rosyjskim, greckim, arabskim, farsi, czeskim, chińskim, swahili, węgierskim, tagalog,
indonezyjskim, rumuńskim, włoskim, norweskim I polskim. Proszę pomóż nam modlić

się o serbskich, bułgarskich I japońskich tłumaczy.

Jeśli pragniesz otrzymywać jakikolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na adres



LadiesPrayerInternational@aol.com a my chętnie dołączymy cię do naszej listy
wysyłkowej!

Ministry Links

Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries

More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl

World Network of Prayer
UPCI

My Hope Radio
Multicultural Ministries

Kim jesteśmy...od 1999: Ladies Prayer Intl.jest złożone z kobiet całego świata, które spotykają się
w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca aby połączyć się w konkretnej modlitwie o swoje dzieci,
dzieci lokalnego zboru I środowiska.
Nasza Misja...Jesteśmy zobowiązane do zachowania duchowego życia tego pokolenia I nie tylko I 
duchowego odnowienia poprzednich pokoleń.
Nasza Potrzeba...Poświęcone kobiety, które złączą się razem w pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca I będą modlić się konkretną modlitwą o swoje dzieci. 

 
Trzy priorytety Modlitwy...Three Priorities of Prayer...

     Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25; Psalm 144:12; Izajasza 43:5-6).

     Aby przejęly jako własność wiarę w odpowiedzialnym wieku (I Jana 2:25-28; Jakuba 
1:25).

     Aby weszły w służbę na żniwie Pana (Mateusza 9:38).

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

NEW BEGINNINGS  Opieka macierzyńska dla matek biologicznych rozważających adopcję lub poddanie dziecka  dla 
adoptujących par.

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 nastolatków. 

See what's happening on our social sites:

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://www.globaltracts.com/
http://www.myhoperadio.com/
http://www.upci.org/home
http://www.wnop.org/
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/home
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