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Drogi Panie!  
Moje modlitwy są 
tak słabe. Czuję, że 
nie jestem w stanie 
wpływać na innych, 
aby poszli za Tobą. 
Przyjmij tę serdeczną 
prośbę; jak krople 
ożywczego deszczu 
spadają na stojącą 
wodę i wywołują 
rozchodzące się fale, 
niechaj ta modlitwa 
w mocy Twojego 
Ducha poruszy tych, 
za którymi wstawiam 
się u Ciebie!

Mark Finley
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Bóg zaprasza nas, abyśmy sta-
li się ludźmi modlitwy wsta-
wienniczej. Jego Duch prowa-

dzi wierzących na całym świecie, by 
stali się częścią wielkiego ruchu mod-
litewnego.

W modlitwie wstawienniczej padamy 
bezradni do Jego stóp, prosząc, aby Jego 
moc radykalnie zmieniła to, wobec cze-
go my sami jesteśmy bezsilni.

W niniejszej publikacji odkryjesz, 
w jaki sposób stać się mocnym bo-
jownikiem modlitwy i jak prowadzić 
zbór do całkowicie odmienionej służ-
by modlitwy.

Boże Mocne obietnice dotyczą-
ce modlitwy podniosą cię na duchu, 
a Budujące, pełne nadziei cytaty z pism 
Ellen G. White dotyczące znaczenia 
i skuteczności modlitwy wstawienni-
czej poruszą cię do głębi.

Artykuł zatytułowany Modlitwa, 
wiara i uzdrowienie przedstawia 
zdumiewające fakty naukowe doty-
czące powiązania między modlitwą  
a odzyskiwaniem zdrowia.

W niniejszej publikacji zatytułowa-
nej Modlitwa ma znaczenie dzielę się 
praktycznymi zasadami, które mo-
gą zmienić twoją osobistą praktykę 
modlitewną oraz pomóc w ożywieniu 
życia modlitewnego twojego zboru.

Moją modlitwą jest, abyś poprzez 
służbę modlitwy wstawienniczej po-
głębiał więź z Panem.

Oby lektura tej publikacji pogłębi-
ła twoją praktykę modlitewną i po-
mogła uczynić twój zbór częścią po-
tężnego, natchnionego przez Ducha 
Świętego ruchu modlitewnego ota-
czającego cały glob ziemski!

MARK FINLEY

WPROWADZENIE

Boże wezwanie 
do modlitwy 

wstawienniczej
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SKUTECZNOŚĆ MODLITWY

Kiedy 
lud Boży 
się modli

Wróćmy do jednej z najważniejszych scen 
II wojny światowej. Niemieckie bombowce 
dokonywały nalotów na pozycje alianckie, 
a niemieckie zagony pancerne rozjeżdżały 
Europę. Alianci zostali przyparci do Kanału 
La Manche. Odwrót wydawał się niemożliwy. 
W przemówieniu radiowym Winston 
Churchill wypowiedział słynne zdanie:  
„Dziś światła w całej Europie zgasły”.
Rzeczywiście miał rację. Większa część 
Europy znalazła się pod niemiecką okupacją.
Ale w tym kryzysowym momencie 
wydarzyło się coś niezwykłego.
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Do dzisiaj historycy mają problem 
z wyjaśnieniem tego, co się stało. 
Na kontynencie europejskim zaczął 

padać deszcz. Były to opady o intensywności nie-
typowej dla tej pory roku. Padało tak mocno, że 
drogi gruntowe rozmiękły, co znacząco spowol-
niło niemieckie kolumny pancerne.

Tymczasem zasłona mgły unosząca się nad Ka-
nałem La Manche uniosła się. Dowództow brytyj-
skie skorzystało z tej okazji i ewakuowało tysią-
ce alianckich żołnierzy oczekujących na plażach 
w okolicach Dunkierki. Historia nie wspomina 
jednak o tym, że przez wiele tygodni wcześniej 
w kościołach nad kanałem nocą paliły się świat-
ła. Dzień po dniu pastorzy wzywali wyznawców 
na wspólną modlitwę. Mężczyźni, kobiety i dzie-
ci przychodzili setkami i tysiącami, aby błagać 
Boga o cud, który odmieni bieg historii.

Puby w Wielkiej Brytanii zamykano w połu-
dnie, a ludzie gromadzili się na spotkaniach mo-
dlitewnych. Gorliwie modlono się także w bry-
tyjskim parlamencie. Nauczyciele część lekcji 
każdego dnia poświęcali na modlitwę z ucznia-
mi. W wyniku tego wielkiego ruchu modlitwy 
wstawienniczej zmieniony został bieg historii.

Lipski ruch modlitewny
Niemal pięćdziesiąt lat później, w roku 1989, 

w środkowej Europie powiał wiatr wolności i re-
żimy totalitarne znikały z powierzchni ziemi jak 
rozmywane falami zamki z piasku. Wydawało 
się, że co chwilę kolejny naród odzyskuje poli-
tyczną wolność.

Jednym z reżimów najsilniej trzymających 
władzę był reżim komunistyczny we wschod-
nich Niemczech. Szczególnie surowo traktował 
on dysydentów.

W 1985 roku grupa chrześcijan z kościoła 
w Lipsku powołała do życia ruch modlitewny. 
Początkowo był on bardzo mały — liczył zaled-
wie 5-10 osób, które spotykały się w poniedział-
kowe popołudnia. Z upływem miesięcy liczba 
uczestników tych spotkań zwiększała się. Je-
sienią 1989 roku w całych Niemczech dziesiąt-
ki tysięcy ludzi gromadziły sie, aby wspólnie 
się modlić.

6 ● MODLITWA ma znaczenie
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Pewna grupa z Berlina Wschodniego zainspi-
rowała się lipskim ruchem modlitewnym i także 
zaczęła spotykać się i razem się modlić. Wkrótce 
w ruch modlitewny w tym mieście liczył tysiące 
osób. Stanowił on iskrę, która rozpaliła dążenie 
do wolności. Modlitwy te zostały uwieńczone te-
go wieczoru, gdy padł mur berliński. Jakimś cu-
dem strażnicy postanowili tego dnia nie strzelać 
do dysydentów, choć robili to od lat.

Stali jak sparaliżowani w zupełnym milcze-
niu, kiedy ludzie masowo ruszyli do bram pro-
wadzących do Berlina Zachodniego, a gdy tłu-
my zaczęły burzyć mur, strażnicy przyłączali się 
do nich i cieszyli się razem z nimi.

Komentując później te wydarzenia, „New Re-
public Magazine”, świeckie pismo dla młodych 
inteligentów, opublikował następujące słowa: 
„Istnieje takie stare powiedzenie, że modlitwa 
zmienia rzeczywistość. Nie możemy stwierdzić, 
czy modlitwa rzeczywiście ma sens, ale wiemy, 
że to modlący się ludzie zmienili bieg dziejów 
współczesnej Europy”.

Podstawy modlitwy 
wstawienniczej

Oto dwa ważne fakty dotyczące modlitwy 
wstawienniczej. Po pierwsze, ma ona uzasad-
nienie biblijne. Być może nie wiemy wszystkie-
go na temat tego, jak działa. Być może nie rozu-
miemy jej w pełni, ale to, że czegoś nie rozumie-
my, nie znaczy, że nie jest to prawdą.

Myślę, że żaden z czytelników niniejszej pu-
blikacji nie rozumie w całej zupełności procesu 
przekazu obrazu i dźwięku za pomocą telewizji. 
Jednak niezależnie od tego, czy to rozumiesz, czy 
nie, dzień po dniu bierzesz do ręki pilota, naci-
skasz przyciski i patrzysz w ekran.

Prawdopodobnie nie pojmujesz także całe-
go procesu wytwarzania energii elektrycznej, 
ale nie powstrzymuje cię to od używania czaj-
nika elektrycznego lub włączania oświetle-
nia. Nawet jeśli czegoś nie rozumiesz w peł-
ni, możesz korzystać z dobrodziejstw, jakie to 
ze sobą niesie.

MODLITWA ma znaczenie ● 7
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Jeśli coś jest nieskończone, nie oznacza to, że 
jest zupełnie nieznane czy niepoznawalne. Ozna-
cza to tylko, że bez względu na to, jak dużą wie-
dzę na dany temat posiadasz, zawsze możesz do-
wiedzieć się więcej. Bez względu na to, w jakim 
stopniu przestudiowałeś konkretną kwestię, mo-
żesz studiować dalej.

Bohaterowie wiary na przestrzeni wieków 
wierzyli w modlitwę wstawienniczą. Posiada 
ona uzasadnienie biblijne.

W Ef 11,5 apostoł Paweł napisał: „Przeto i ja, 
odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezu-
sa i o miłości do wszystkich świętych, nie prze-
staję dziękować za was i wspominać was w mod-
litwach moich”.

Przykład apostoła Pawła
Paweł spędził w Efezie półtora roku. Często 

myślał o mieszkających w tym mieście przyjacio-
łach. Myślał o tych, których znał tam z imienia.

Przebywając w Rzymie, był od nich odizolo-
wany. Więziony przez rzymskie władze, dzień 
w dzień padał na kolana i modlił się: „Wszech-
mogący Boże, pamiętaj o moich przyjaciołach 
w Efezie. Prowadź ich przez życie. Umiłowany 

Panie, obdarz ich odwagą i nadzieją. Podnoś ich 
na duchu. Natchnij ich serca”.

Paweł wierzył w modlitwę wstawienniczą. 
Wierzył, że choć rzymskie władze mogą uwię-
zić jego ciało, to jednak nie mogą nałożyć wię-
zów jego modlitwie. Mogą wtrącić go do więzie-
nia, ale jego modlitwy wzniosą się ponad wię-
zienną celę, do tronu Bożego. A ponieważ się 
modlił, mogło wydarzyć się coś, co nie stałoby 
się, gdyby nie błagał o to Boga.

Paweł nie traktował modlitwy jako czegoś w ro-
dzaju psychoterapii, która ma na celu jedynie po-
prawę jego samopoczucia. Wierzył, że w ten spo-
sób może dotrzeć do serca Boga. Był przekonany, 
że w odpowiedzi Bóg dokonuje cudów.

W Flp 1,3-5 napisał: „Dziękuję Bogu mojemu 
za każdym razem, ilekroć was wspominam, za-
wsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich 
was z radością się modląc, za społeczność wa-
szą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd”.

Apostoł wierzył, że gdy się modlimy, dzieją się 
cuda — cuda, które nie wydarzyłyby się, gdyby-
śmy tego nie robili. W Kol 1,3 czytamy: „Dzięku-
jemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa, zawsze gdy się za was modlimy”.

Dziękujemy Bogu, 
Ojcu Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa, 
zawsze gdy się za was 

modlimy
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O co się modliłeś, Pawle? W Kol 1,9 apostoł 
odpowiada: „Dlatego i my od tego dnia, kie-
dy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was 
modlić i prosić, abyście doszli do pełnego po-
znania woli jego we wszelkiej mądrości i du-
chowym zrozumieniu”. Paweł mówi: „Modlę 
się za was. Modlę się, byście znali wolę Boga. 
Modlę się, byście podejmowali właściwe decy-
zje. Modlę się o mądrość dla was. Modlę się, 
byście wzrastali w łasce. Modlę się, by wasze 
serca nie twardniały na Ewangelię, ale by sta-
wały się miększe. Modlę się, by Duch Boży oto-
czył was swoją opieką”.

Pytania dotyczące modlitwy 
wstawienniczej

To wspaniałe mieć przyjaciela, który modli 
się za ciebie!

To wspaniałe mieć męża albo żonę, który al-
bo która modli się za ciebie!

To wspaniałe, gdy ojciec albo matka mają sy-
na albo córkę, który lub która modli się za nich!

To wspaniałe, wiedzieć, że ktoś modli się 
za ciebie!

Ale chwileczkę... to nasuwa szereg pytań.
Czy Bóg nie czyni wszystkiego, aby błogosła-

wić naszych bliskich, bez względu na to, czy się 
o to modlimy?

Czy Bóg nie czyni wszystkiego, aby błogosła-
wić naszych przyjaciół, przywódców i naród, bez 
względu na to, czy się o to modlimy?

Czy Bóg naprawdę jest zależny od naszych 
modlitw?

Czy moje modlitwy w ogóle się liczą, czy mają 
za zadanie jedynie poprawić mi samopoczucie?

Odpowiedzi dotyczące 
modlitwy wstawienniczej 
i wielki bój między dobrem 
a złem

W wielkim boju między dobrem a złem — 
Chrystusem a szatanem — toczy się walka. Wal-
ka toczy się między siłami sprawiedliwości a si-
łami zniszczenia.

W tym konflikcie Bóg dobrowolnie ograni-
czył swoje poczynania w ten sposób, iż nie łamie 
naszej wolności wyboru. Pozwala, by trwał on 
do pewnego czasu, aby cały wszechświat prze-
konał się, że grzech prowadzi jedynie do śmierci.

Wszechmogący Bóg postanowił działać zgod-
nie z podstawowymi zasadami konfliktu mię-
dzy dobrem a złem.

Niezależnie od tego, czy się modlę, On działa 
dla dobra moich bliskich.

Niezleżnie od tego, czy oni modlą się za mnie, 
On działa dla mojego dobra.

Niezależnie od tego, czy się modlę, Bóg w ja-
kimś stopniu chroni mnie za pośrednictwem 
anielskich istot.

Ale kiedy się modlę i kieruję do Niego bezpo-
średnie prośby, otwieram w ten sposób nowe ka-
nały działania dla Boga i pozwalam Mu w kon-
tekście wielkiego boju między dobrem a złem 
czynić to, czego nie uczyniłby, gdybym się nie 
modlił. Bóg nie tylko szanuje wolność wyboru 
ludzi, którzy się nie modlą, ale także szanuje mo-
ją wolność wyboru, kiedy się modlę.

Kiedy się modlimy, Bóg działania przez nas 
przez swego Ducha. Drugą ważną cechą modli-
twy wstawienniczej jest to, iż towarzyszy jej moc.

Jest w Biblii taki zdumiewający fragment, który 
ukazuje, co się dzieje, kiedy zanosimy do Boga wsta-
wiennicze modlitwy. Znajduje się on w 1 J 5. Wie-
le fragmentów Biblii wzywa nas do modlitwy i za-
chęca nas, abyśmy kierowali nasze prośby do Boga.

Ale ten fragment to coś więcej niż tylko za-
chęta.

W gruncie rzeczy mówi nam on, co się dzie-
je, kiedy się modlimy.

Właściwie wyjaśnia, dlaczego modlitwa jest 
tak skuteczna.

„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego (...)” 
(1 J 5,14-16).

Jaka jest nasza ufność? Do Niego! Nasza uf-
ność nie leży w fakcie, że się modlimy. Nasza uf-
ność nie leży nawet w naszej wierze. Nasza uf-
ność jest ufnością do Niego.

Dalej czytamy: „(...) iż jeżeli prosimy o coś we-
dług jego woli, wysłuchuje nas”.

Werset 16. mówi wprost, co się dzieje, kiedy 
modlimy się modlitwą wstawienniczą. „Jeże-
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li ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz 
nie śmiertelny (...)”.

Co to za grzech, który prowadzi do śmierci? 
To tak zwany grzech nieprzebaczalny, czyli za-
twardziałość w buncie tak zdecydowana, iż czy-
ni serce zupełnie nieczułym wobec Boga.

Dalej apostoł Jan mówi: „(...) niech się modli (...)”.
Kto ma się modlić? Oczywiście ten, kto wsta-

wia się za bliźniego.
Ten kto widzi brata popełniającego grzech, 

który nie prowadzi do śmierci, ma się modlić, 
a Pan da żywot tym, którzy popełnili taki rodzaj 
grzechu. Co za zdumiewający fragment!

Kiedy ty i ja klęczymy i zanosimy do Boga 
prośby za innych ludzi, stajemy się łącznikami 
między niebem a ziemią. Stajemy się kanałami, 
przez które Bóg wylewa wody rzeki żywota. Moc 
Boża działa przez tych, którzy modlą się modli-
twą wstawienniczą.

Modlitwa wstawiennicza 
zmienia środowisko 
medyczne

Wiele osób w środowisku medycznym doszło 
do wniosku, że modlitwa ma istotny wpływ 
na wyzdrowienie. Opublikowano wyniki po-
nad dwustu badań dotyczących związku religii 
ze zdrowieniem, a wiele z tych badań obejmu-
je powiązanie między modlitwą wstawienniczą 
a procesem wychodzenia choroby.

Dr Randolph Byrd, słynny kardiolog z San 
Francisco, uważnie studiował wpływ modlitwy 
na zdrowienie. W swoich badaniach uwzględnił 
trzystu dziewięćdziesięciu trzech losowo wybra-
nych pacjentów w San Francisco, którzy przeszli 
operację wszczepienia bypassów.

Dr Byrd podzielił ich na dwie grupy: tych, 
za których się nie modlono, oraz tych, za któ-
rych się modlono. Ani jedna ani druga grupa nie 
wiedziała, że ktoś się za nich modli lub nie modli, 
wykluczono więc możliwość autosugestii. Jeśli nie 
wiesz, że ktoś się za ciebie modli, twój umysł nie 
może generować w oparciu o ten fakt pozytyw-
nych bodźców mogących wpływać na twoje ciało.

Następnie dr Byrd podał grupom poświęco-
nych chrześcijan imiona i nazwiska pacjentów 

po wszczepieniu bypassów, za których miano się 
modlić. Efekty były zdumiewające. Różnice mię-
dzy dwiema grupami okazały się bardzo wyraźne.

Pacjenci, za których się modlono, zdrowieli 
znacznie szybciej i potrzebowali mniej leków. 
Występowało u nich znacznie mniej komplika-
cji. Pacjenci, za których się nie modlono, potrze-
bowali częstszych wizyt u lekarza. W procesie 
zdrowienia mieli więcej komplikacji. Potrzebo-
wali więcej leków i częściej łapali infekcje.

Kiedy jedno z wiodących czasopism medycz-
nych w Stanach Zjednoczonych napisało o tym 
eksperymencie, uznało jego efekty za nadzwy-
czajne.
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Modlitwa wstawiennicza ma podstawy biblij-
ne. Towarzyszy jej moc. Modlitwa wstawienni-
cza się liczy! Kiedy się modlimy, Bóg odpowia-
da. Kiedy się modlimy, Duch Święty działa. Kie-
dy się modlimy, Bóg daje nam mądrość i siłę. 
Kiedy kierujemy do Niego nasze prośby, gorli-
wie wstawiając się za innych, niebiańscy anio-
łowie przynoszą w odpowiedzi światło, prawdę, 
uzdrowienie i ochronę.

W walce między dobrem a złem modlitwa 
stanowi w rękach wierzących duchową broń 
do obrony przed wrogiem. W walce między do-
brem a złem potrzebujemy więcej niż ludzkiej si-
ły. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach mie-

rzyć się z siłami zła. O własnych siłach jesteśmy 
skazani na klęskę. Modlitwa wstawiennicza jest 
potężną bronią.

Ja jestem słaby, ale On jest silny.
Ja jestem nieświadomy, ale On jest mądry.
Ja jestem kruchy, ale On jest potężny.
Ja nic nie potrafię, On potrafi wszystko.
Ja nie wiem, jak dotrzeć do moich bliskich, 

ale On wie.
W modlitwie wstawienniczej ufam, że On speł-

ni swoje zamierzenia w moim życiu i w życiu 
tych, za których się modlę. Pokładam moją uf-
ność w Jezusie teraz i na wieki!

 Stajemy się kanałami, 
przez które Bóg wylewa 

wody rzeki żywota
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Kiedy Bóg 
interweniuje

„Ty bowiem jesteś  
schronieniem moim,  

wieżą obronną przeciwko  
wrogowi” (Ps 61,3).
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Pozwól, że opowiem ci, co przydarzyło się 
pewnego razu mieszkającej w Los Angeles 
dziennikarce. Pewnego ciemnego wieczo-

ru postanowiła pójść do domu na skróty stromą, 
nieoświetloną ścieżką. W pewnej chwili usłysza-
ła za sobą zbliżający sie coraz szybciej odgłos 
kroków. Nagle nieznany napastnik chwycił ją 
i zaczął dusić jej własnym szalikiem. Jednocze-
śnie usiłował zerwać z niej ubranie.

W tej samej chwili daleko od tego miejsca mat-
ka owej dziennikarki nagle obudziła się ze snu. 
Odczuwała straszliwą obawę, że jej najstarszej 
córce grozi coś bardzo złego. Natychmiast uklę-
kła przy swoim łóżku i zaczęła się modlić. Przez 
piętnaście minut gorliwie zanosiła prośby do Bo-
ga, błągając, by chronił jej córkę. Kiedy odczu-
ła pewność, że jej modlitwa została wysłucha-
na, położyła się do łóżka i zasnęła.

Na stromej, kamienistej ścieżce napastnik 
nagle znieruchomiał. Kobieta widziała, jak 
na chwilę podniósł głowę, jakby czegoś nasłu-
chiwał. Następnie rzucił się do ucieczki w dół 
zbocza. Dziennikarka i jej matka są pewne, że 
w odpowiedzi na modlitwę Bóg dotrzymał obiet-
nicy i przyszedł z pomocą.

Ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, że ta 
pobożna matka nie modliła się do Boga, które-
go nie znała. Dobrze znała Jego glos. To On obu-
dził ją ze snu. Znała Go tak dobrze, iż wiedzia-
ła, że wysłuchał jej modlitwy. Znała Go tak do-
brze, iż ufała Jego ochronie.

Kiedy ta pobożna kobieta uklękła przy swoim 
łóżku, Bóg był blisko niej ze swoją mocą.

W walce między dobrem a złem modlitwa sta-
nowi potężną broń w rękach wierzącego człowie-
ka. Za jej pośrednictwem siły zła zostają poko-
nane. Ellen G. White napisała: „Częścią planu 
Bożego jest zapewnienie w odpowiedzi na na-
szą modlitwę wiary tego, czego Bóg nie udzie-
liłby nam, gdybyśmy o to nie prosili” (Ellen  
G. White, Wielki bój, Warszawa 2018, wyd. XIX, 
s. 378).

Kiedy wierząca matka się modliła, nasz Pan 
posłał potężnych aniołów, aby odpędzili napast-
nika, który zaatakował jej córkę. Duch Święty 
w swej mocy przekonał go, by odstąpił od swej 
ofiary i uciekł.

W tym momencie nasuwa się pytanie. Jak wy-
jaśnimy bolesną rzeczywistość, w której chrze-
ścijanie bywają okradani, gwałceni i zabijani? 
Czy dzieje się tak z powodu braku wiary? Czy 
nikt się za nich nie modlił?

Na tej planecie buntu złe rzeczy spotykają na-
wet dobrych ludzi. Przez cierpienie, nieszczęś-
cia i rozpacz Bóg przyciąga ludzi do siebie w ta-
jemniczy sposób, który nie w pełni pojmujemy.

Czy to trudne do zrozumienia? Z pewnością 
tak! Ale mimo to możemy ufać Bogu. Możemy 
nadal Mu wierzyć. On ratuje. On odpowiada. 
On nas nie zawiedzie, a to, czego jeszcze nie ro-
zumiemy, wyjaśni nam pewnego dnia w wiecz-
ności.
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Przed laty pewien duchowny usiłował pod-
nieść na duchu kobietę, której mąż opuścił 
miasto podczas ożywienia religijnego. Był 

on zagorzałym agnostykiem i stwierdził, że nie 
wróci, dopóki ten „religijny amok” się nie skończy.

Żona liczyła na to, że jej mąż nawróci się 
pod wpływem ożywienia religijnego, ale wyda-
wało się, że nie ma na to szans.

Jednak kaznodzieja zaprosił tę kobietę na po-
ranne spotkania grupy modlitewnej, którą pro-
wadził. Otarła więc łzy rozpaczy i postanowiła 
w nich uczestniczyć.

Grupa od razu zdecydowała, żeby będą modlić 
się za jej nieobecnego męża. Modlący się podjęli 

to wyzwanie z wielkim zaangażowaniem, pro-
sząc Boga, by nawrócił zbłąkanego mężczyznę, 
sprowadził go do miasta i przywiódł do Chrystu-
sa. W modlitwie wymieniali go z imienia.

Wieczorem wszyscy zdziwili się, gdy ów czło-
wiek zjawił się na spotkaniu ożywieniowym.

Opowiedział niesamowitą historię.
Jechał do domku w górach oddalonego o trzy-

dzieści kilometrów od miasta, gdy nagle jego sa-
mochód zatrzymał się bez wyraźnego powodu. 
Nie mógł go uruchomić. Wiedział, że zachował 
się strasznie i czuł, że jest grzesznikiem i potrze-
buje łaski Bożej. Ogarnęło go głębokie przeko-
nanie, że powinien wrócić.

14 ● MODLITWA ma znaczenie

Moc wstawienniczej 
modlitwy

„Wiele może usilna modlitwa  
sprawiedliwego” (Jk 5,6).
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Wyznał zgromadzonym uczestnikom spotkania:
— Teraz wiem, że muszę narodzić się na no-

wo, bo w przeciwnym razie nigdy nie ujrzę kró-
lestwa niebios.

Ten niewątpliwie uratowany przez Boga 
człowiek zajął miejsce w zgromadzeniu. Wie-
lu uczestników spotkania ocierało łzy wzrusze-
nia. Tego samego wieczoru przyjął Chrystusa ja-
ko swego Pana i Zbawiciela.

Modlitwie wstawienniczej towarzyszy moc. 
Modlitwa wstawiennicza ma sens. Modlitwa 
wstawiennicza zmienia rzeczywistość. Oto dla-
czego. W walce między dobrem a złem Bóg sza-
nuje wolność człowieka. Czyni wszystko, co w Je-
go mocy, aby dotrzeć do każdego grzesznika, 
nawet jeśli ten się nie modli. Ale Bóg przyjął 
na siebie pewne ograniczenia. Jego działanie jest 
ograniczone naszymi wyborami. On nigdy nie 
łamie wolności wyboru stworzonych przez sie-
bie istot. Działa jedynie w jej granicach. Wpływa 
na ludzi, ale nigdy ich nie przymusza. Przeko-
nuje, ale nie nagina. Prowadzi, ale nie popycha.

Kiedy modlimy się za innych, Bóg przez Du-
cha Świętego współdziała z nami, aby do nich 
docierać. Modlitwa wstawiennicza otwiera Mu 

nowe drogi działania i daje dodatkowe możliwo-
ści. Posłannica Pańska wyraziła to następująco: 
„Częścią planu Bożego jest zapewnienie w od-
powiedzi na naszą modlitwę wiary tego, czego 
Bóg nie udzieliłby nam, gdybyśmy o to nie pro-
sili” (Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2018, 
wyd. XIX, s. 378).

Kiedy ludzie się modlą, dzieją się niezwykłe 
rzeczy. Dzięki Wszechmogącemu Bogu grupy mo-
dlitewne dysponują niepojętą mocą!

Dwie lub trzy osoby gorliwie się modlące mo-
gą zmienić rzeczywistość. Bóg słyszy. Bóg odpo-
wiada. Bóg działa. Bóg zmienia ludzi. Czy masz 
z kim się modlić? Czy spotykasz się regularnie 
w niewielkiej grupie, aby modlić się modlitwą 
wstawienniczą? Dlaczego nie miałbyś prosić Bo-
ga, by pomógł ci znaleźć kogoś, z kim będziesz 
mógł się modlić? Dlaczego nie miałbyś rozpo-
cząć służby modlitwy wstawienniczej? Jeśli już 
modlisz się w taki sposób, dlaczego nie miałbyś 
zachęcić innych, by przyłączyli się do ciebie? 
Znajdź kogoś, kto będzie chciał modlić się wraz 
z tobą, sporządźcie listę intencji i patrzcie, cze-
go Bóg dokona w odpowiedzi na wasze prośby. 
Będziecie zdumieni!
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„Wiele może usilna modlitwa 
sprawiedliwego” (Jk 5,16).
„Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia 
grzech, lecz nie śmiertelny, niech się 
modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym,  
którzy nie popełniają grzechu 
śmiertelnego” (1 J 5,16).
„Dlatego powiadam wam: Wszystko, 
o cokolwiek byście się modlili i prosili, 
tylko wierzcie, że otrzymacie,  
a spełni się wam” (Mk 11,24).
„Aby rozstrzygnął na korzyść męża jego 
sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka 
jego sprawę z bliźnim” (Hi 16,21).

„Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię 
ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których 
nie wiesz!” (Jr 33,3).
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy 
do niego, iż jeżeli prosimy o coś według 
jego woli, wysłuchuje nas” (1 J 5,14).
„Ty wysłuchujesz modlitwy, do ciebie 
przychodzi wszelki człowiek” (Ps 65,3).
„Albowiem oczy Pana zwrócone są 
na sprawiedliwych, a uszy jego  
ku prośbie ich” (1 P 3,12).
„Nie porzuci bowiem Pan swego ludu 
przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż 
raczył uczynić was swoim ludem. Również 
i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć 
przeciwko Panu przez zaniechanie 
modlitwy za wami” (1 Sm 12,22-23).

Mocne obietnice dotyczące modlitwy

16 ● MODLITWA ma znaczenie
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Mocne obietnice dotyczące modlitwy

„Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę 
na modlitwę moją. Błogosławiony Bóg, 
który nie odrzucił modlitwy mojej i nie 
odmówił mi swej łaski!” (Ps 66,19-20).
„Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię 
cię, a ty mnie uwielbisz!” (Ps 50,15).
„Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. 
Wieczorem, rano i w południe narzekać 
będę i jęczeć, i wysłucha głosu mojego”  
(Ps 55,17-18).
„[Sprawiedliwi] wołają, a Pan wysłuchuje 
ich, i ocala ich ze wszystkich  
udręk” (Ps 34,18).
„I o cokolwiek prosić będziecie  
w imieniu moim, to uczynię,  
aby Ojciec był uwielbiony  
w Synu. Jeśli o co prosić  
będziecie w imieniu moim,  
spełnię to” (J 14,13-14).

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj 
z was na ziemi uzgodnili swe prośby 
o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją  
od Ojca mojego, który jest w niebie”  
(Mt 18,19).
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Chrześcijaństwo opiera się na wierze 
w istnienie Boga. Ponadto jest to wiara, 
iż Bóg nas miłuje i pragnie dla nas wy-

łącznie dobra. Zawsze jednak istnieje możliwość 
zwątpienia. Gdyby jej nie było, wiara byłaby nie-
potrzebna.

Nie wiemy wszystkiego na temat działania 
modlitwy wstawienniczej. Nie jesteśmy też 
w stanie przekonać wszystkich wątpiących. Na-
wet w czasach Jezusa Jego cuda nie przekony-
wały wszystkich, ale stanowiły mocny dowód 
dla ludzi szczerego serca poszukujących praw-
dy. Bóg podobnie działa także w naszych cza-
sach. Dostarcza sprawdzalnego, naukowego do-

wodu na dobrodziejstwa modlitwy, wiary i udu-
chowienia w kwestii zdrowia i długowieczności. 
Współczesna medycyna oczywiście nadal rygo-
rystycznie bada wszelkie twierdzenia, że modli-
twa i wiara wpływają na rzeczywistość i doma-
ga się naukowych dowodów, a nie tylko ogólnego 
przekonania. Tak więc od dziesięcioleci ucze-
ni prowadzą setki badań, starając się naukowo 
zmierzyć efekty modlitwy, wiary i uduchowie-
nia w kwestii zdrowia. Czy religia może spo-
wolnić rozwój nowotworów? Zredukować depre-
sję? Przyspieszyć gojenie się ran po operacjach 
chirurgicznych? Obniżyć zbyt wysokie ciśnienie 
krwi? Czy wiara w Boga może opóźnić śmierć? 

Modlitwa,  
wiara 

i uzdrowienie
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Czy modlitwa ma wpływ na rzeczywistość? Wy-
niki badań nie są jednoznaczne, ponieważ sa-
me badania są nieuchronnie obarczone proble-
mami związanymi ze stosowaniem metod na-
ukowych w celu poszukiwania odpowiedzi na 
z gruntu egzystencjalne pytania. Jak zmierzyć 
moc modlitwy? Czy modlitwa jednej osoby mo-
że być silniejsza i bardziej skuteczna niż mod-
litwa innej? Jak wyodrębnić zdrowotne dobro-
dziejstwa uczęszczania do kościoła czy synago-
gi i oddzielić je od faktu, iż ludzie uczęszczający 
na nabożeństwa mniej palą, piją i rzadziej cho-
rują na depresję niż ci, którzy nie biorą udziału 
w nabożeństwach?

Aby wydobyć jakiś sens z natłoku danych, 
Narodowy Instytut Zdrowia zlecił serię badań, 
w ramach których uczeni usiłowali definitywnie 
oszacować stan poszukiwań naukowych w kwe-
stii powiązań między wiarą a zdrowiem. Lynda 
H. Powell, epidemiolog z Centrum Medycznego 
Uniwersytetu Rusha w Chicago, przeanalizowa-
ła około sto pięćdziesiąt prac, odrzucając dzie-
siątki tych, które wskazywały na wyraźne wady 
czy słabości w sposobie przeprowadzenia badań. 
Niektóre badania, na przykład, nie uwzględniały 
wieku i pochodzenia etnicznego. Inne nie obej-
mowały zmiennych takich jak palenie tytoniu 
czy styl życia. Pod jednym względem jej odkry-
cia nie były zaskakujące — choć wiara daje po-
cieszenie w chorobie, to jednak nie spowalnia 
znacząco rozwoju nowotworów ani nie popra-
wia procesu zdrowienia po ostrych chorobach.

Powell stwierdziła jednak, że jedna cenna in-
formacja wprost „wyrwała ją z butów”. Śmiertel-
ność wśród ludzi, którzy regularnie uczęszcza-
ją do kościoła, jest o dwadzieścia pięć procent 
mniejsza, co oznacza, że żyją dłużej niż ludzie, 
którzy nie uczęszczają do kościoła. Choć dane 
zostały pozyskane głównie od chrześcijan, Po-
well twierdzi, że podobne zjawisko dotyczy tak-
że wyznawców innych zorganizowanych religii. 
„To naprawdę mocna informacja” — twierdzi 
uczona. Dane pozyskane na podstawie stu pięć-
dziesięciu badań prowadzonych pod kierunkiem 
najwybitniejszych uczonych świadczą o tym, że 
modlitwa i wiara radykalnie wpływają na dłu-
gość życia ludzkiego. Przypomina mi to stwier-

dzenie Ellen G. White w książce Śladami Wielkie-
go Lekarza: „Nie doceniamy tak jak powinniśmy 
potęgi i skuteczności modlitwy. Modlitwa i wia-
ra uczynią to, czego żadna siła na ziemi uczy-
nić nie może” (Ellen G. White, Śladami Wielkiego 
Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 380-381).

Modlitwa i medycyna
W Stanach Zjednoczonych jedną z najszybciej 

rozwijających się dziedzin w badaniach nauko-
wych jest badanie uzdrawiającej mocy modlitwy 
wstawienniczej. Niedawna ankieta ujawniła, że 
siedemdziesiąt dziewięć procent szkół medycz-
nych na terenie kraju oferuje kursy modlitwy, 
uduchowienia i uzdrawiania. Ta eksplozja zain-
teresowania modlitwą wstawienniczą nastąpiła 
w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Na począt-
ku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku je-
dynie trzy szkoły medyczne w Stanach Zjedno-
czonych oferowały wykłady dotyczące uzdra-
wiającej mocy modlitwy.

Dowodów szybko przybywa. Uczeni przepro-
wadzili już około dwustu badań naukowych 
nad związkiem modlitwy ze zdrowieniem. Oko-
ło dwie trzecie z nich wykazało pozytywne re-
zultaty u pacjentów z bólami w klatce piersio-
wej, chorobami serca i AIDS.

Oto pięć zdumiewających przykładów skutecz-
ności modlitwy wstawienniczej.

Dowody naukowe wskazują, 
że modlitwa wywiera wpływ

Związek między aktywnością religijną i ci-
śnieniem krwi został zbadany w trakcie sześcio-
letnich badań z udziałem czterech tysięcy osób 
w starszym wieku. Wśród osób uczęszczających 
na nabożeństwa raz w tygodniu lub częściej oraz 
modlących się lub studiujących Biblię raz dzien-
nie lub częściej prawdopodobieństwo nadciśnie-
nia rozkurczowego było o czterdzieśći procent 
mniejsze niż wśród tych, którzy nie brali udzia-
łu w nabożeństwach i nie modlili się tak często 
(w badaniach w istotnym stopniu ograniczono 
margines błędu dzięki uwzględnieniu czynników 
takich jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, pa-
lenie tytoniu, chroniczne choroby i indeks masy 
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ciała) (H.G. Koenig, K.I. Pargament, J. Nielsen, 
Religious coping and health status in medically ill 
hospitalized older adults, „Jourianl of Nervous 
and Mental Disease”, 1998, nr 186, s. 513-521).

Najwyraźniej modlitwa, wiara i studiowanie 
Biblii wywierają wpływ na prawidłowe ciśnie-
nie krwi. Pokój będący wynikiem poznania Boga 
wpływa na zdrowie fizyczne, umysłowe i emo-
cjonalne.

Modlitwa a system 
odpornościowy

Jednym z największych odkryć było odkrycie 
związku modlitwy, wiary i uczęszczania do ko-
ścioła z funkcjonowaniem systemu odpornościo-
wego. Osoby o silnej wierze i zaufaniu do Boga, 
modlące się i uczestniczące we wspólnych nabo-
żeństwach chorują rzadziej niż pozostali. „Uzy-
skane wyniki sugerują, że osoba uczęszczają-
ca regularnie do kościoła ma silniejszy system  
odpornościowy niż osoba uczęszczająca spora-
dycznie, co może pomóc wyjaśnić, dlaczego tych, 
którzy regularnie uczęszczają do kościoła, cechu-
je lepsze zdrowie mentalne i fizyczne. W ramach 
jednego z badań sprawozdano, że częste uczęsz-
czanie do kościoła w latach 1986, 1989 i 1992 
było czynnikiem rzutującym na niski poziom in-
terleukiny 6 (IL-6) u próby tysiąca siedmiuset 
osiemnastu dorosłych osób po sześciu latach. Po-
ziom IL-6 jest wyższy u chorych na AIDS, oste-
oporozę, chorobę Alzheimera, cukrzycę i inne 
poważne choroby i jest wskaźnikiem funkcjono-
wania systemu immunologicznego” (W.J. Straw-
bridge, i in., Frequent attendance at religious se-
rvices and mortality over 28 years, „American Jo-
urnal of Public Health”, 1997, nr 87, s. 957-961).

Silna wiara religijna obejmująca aktywną 
modlitwę i regularne uczęszczanie do kościoła 
sprzyja dłuższemu i lepszemu życiu.

Badania nad ludzką śmiertelnością „pozwo-
liły zebrać wyniki dwudziestoośmioletniej  
obserwacji pięciu tysięcy dorosłych osób związa-
nych z Berkeley Human Population Laboratory. 
Śmiertelność u osób uczęszczających na nabo-
żeństwa raz w tygodniu lub częściej była niemal 
o dwadzieścia pięć procent mniejsza niż u osób 

uczęszczających na nabożeństwa rzadziej. U ko-
biet śmiertelność była odpowiednio mniejsza 
o trzydzieści pięć procent” (J.D. Kark, G. She-
mi, Y. Eriekdlander, O. Martin, O. Manor i S.K. 
Blondheim, Does religious observance promote he-
alth? Mortality in secular vs religious kibbutzim 
in Israel, „American Journal of Public Health”, 
1966, nr 86, s. 341-346).

Dowody są przekonujące. Ludzie mający sil-
ną, osobistą wiarę, modlący się, studiujący Biblię 
i uczęszczający regularnie do kościoła są ogól-
nie zdrowsi, szczęśliwsi i żyją dłużej niż ci, któ-
rzy mają słabą wiarę lub nie wierzą, nie modlą 
się i nie uczęszczają do kościoła.

Modlitwa wstawiennicza
A co z modlitwą wstawienniczą — modle-

niem się za innych? Czy wywiera ona rzeczywi-
sty wpływ, czy tylko sprawia, że ludzie czują się 
lepiej w kwestii czegoś, na co nie mają wpływu?

Przejrzałem opublikowane w Wikipedii wy-
niki kilku badań dotyczących związku modli-
twy wstawienniczej ze zdrowieniem. Nie wszyst-
kie wykazały pozytywne rezultaty, ale niektóre 
tak. Oto podsumowanie tych, które wskaza-
ły na istnienie związku między modlitwą wsta-
wienniczą a zdrowieniem. W badaniach z 1988 
roku prowadzonych pod kierunkiem Randolpha 
C. Byrda wzięło udział trzystu dziewięćdziesię-
ciu trzech pacjentów oddziału kardiologiczne-
go Szpitala Głównego w San Francisco. Pomiar 
dwudziestu dziewięciu czynników w trzystop-
niowej skali (dobry, obojętny, zły) wykazał, że 
w grupie tych, za których się modlono, zdia-
gnozowano nowe dolegliwości tylko w sześciu 
z tych czynników. Byrd doszedł do wniosku, że 
„na podstawie tych danych wydaje się, iż istnieje 
jakiś wpływ i to dobroczynny” oraz „modlitwa 
wstawiennicza do judeochrześcijańskiego Boga 
ma dobroczynny terapeutyczny wpływ na pa-
cjentów oddziału kardiologicznego”.

W dalszych badaniach w 1999 roku William S. 
Harris i jego zespół naukowy starali się zwery-
fikować odkrycia Byrda w bardziej wyizolowa-
nych warunkach eksperymentalnych, zważyw-
szy na fakt, że wcześniejsze badania nie były na-
leżycie wyizolowane i były ograniczone jedynie 
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do osób „otwartych na modlitwę” (pięćdziesięciu 
siedmiu z czterystu pięćdziesięciu pacjentów za-
proszonych do uczestniczenia w badaniach nie 
zgodziło się na udział „z powodów osobistych 
lub przekonań religijnych”).

Przy pomocy innego, ciągłego systemu oce-
ny, który był podobny do systemu Byrda, Harris 
doszedł do wniosku, że „modlitwa wstawienni-
cza obcych osób na odległość za osoby nieświa-
dome tego, iż ktoś modli się za nie, przyniosła 
istotną poprawę stanu zdrowia ciężko chorych 
pacjentów” oraz zasugerował, że „modlitwa jest 
skutecznym wspomaganiem standardowej opie-
ki medycznej”.

W 1998 roku Fred Sicher i jego zespół nauko-
wy przeprowadzili mikroskalowe badania na lo-
sowo wybranej ślepej próbie czterdziestu pacjen-
tów z zaawansowanym AIDS. Pacjenci byli za-
liczeni do kategorii C-3 z liczbą komórek CD4 
poniżej dwustu i przynajmniej jedną z chorób 
definiujących AIDS. Zostali losowo przydzieleni 
osobom modlącym się o ich wyzdrowienie, a nie-
którzy z nich nie otrzymali żadnego przydziału. 
Modlący się znajdowali się w różnych częściach 
Stanów Zjednoczonych i nigdy nie mieli bezpo-
średniej łączności z chorymi. Pacjenci ani leka-
rze nie wiedzieli, za których pacjentów się mo-
dlono, a za których nie. Sześć miesięcy później 
grupa tych, za których się modlono, wykazy-
wała znacznie mniej dolegliwości związanych 
z AIDS, rzadziej udawała się do lekarza i mniej 
przebywała w szpitalu.

W 2001 roku w badaniach pod kierunkiem Le-
onarda Leibovici użyto historii choroby trzech 
tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech pa-
cjentów z zakażeniem krwi hospitalizowanych 
w Rabin Medical Center w celu przestudiowania 
retroaktywnej modlitwy wstawienniczej. Aby 
zbadać zakładaną cudowną moc modlitwy, mo-
dlono się po opuszczeniu szpitala przez pacjen-
tów. Wszyscy badani byli hospitalizowani w la-
tach 1990-1996, a modlono się za nich w 2000 
roku. Dwa czynniki — czas pobytu w szpitalu 
i czas trwania gorączki — okazały się znaczą-
co lepsze w grupie interwencyjnej, co wskazu-
je, że modlitwy mogą wpływać na wydarzenia 
także wstecz. Jednak choć „śmiertelność w gru-

pie interwencyjnej była mniejsza, różnica mię-
dzy dwiema grupami nie była znacząca”. Leibo-
vici doszedł do wniosku, że „modlitwa na od-
ległość i działająca wstecz okazała się zbieżna 
z krótszym pobytem w szpitalu i krótszym trwa-
niem gorączki u pacjentów z zakażeniem krwi”.

Modlitwa a zapłodnienie  
in vitro — transfer zarodka

Koreańscy uczeni badali odsetek ciąży u ko-
biet, u których dokonano zapłodnienia in vitro 
i transferu zarodka. Dwieście dziewiętnaście 
kobiet w wieku 26-46 lat zostało losowo wy-
branych do ślepej próby mającej przetestować 
wpływ modlitwy wstawienniczej na skutecz-
ność zapłodnienia in vitro i transferu zarodka.

U kobiet tych dokonano transferu zarodka mię-
dzy grudniem 1998 roku a marcem 1999 roku 
w Szpitalu Ogólnym Cha w Seulu. Badacze wy-
brali ten ośrodek, aby kontrolować możliwie naj-
więcej czynników.

Żaden z lekarzy nie działał w organizacjach re-
ligijnych ani nie został zaangażowany do udzia-
łu w badaniu przez organizację religijną. Bada-
cze nie zasięgali rady u żadnej grupy religijnej.

Średnia skuteczność zapłodnienia pozaustrojo-
wego w Korei wynosi dwadzieścia sześć procent. 
W grupie kobiet, za które się modlono, odsetek 
ten niemal się podwoił, dochodząc do pięćdzie-
sięciu procent, a odsetek skutecznego transferu 
zarodka wzrósł z ośmiu do 16,3 procenta (K.Y. 
Cha, D.P. Wirth i R.A. Lobe, Does Prayer Influ-
ence the Success of Invitro Fertilization — Embryo 
Transfer?, 2001).

Zdumiewające wyniki
Wielu kwestii związanych z modlitwą wsta-

wienniczą nie rozumiemy i z pewnością nie mo-
żemy zbadać Boga w próbówce. Modlitwa za-
wiera boską tajemnicę. Kiedy się modlimy, Bóg 
działa w sposób, jakiego nie pojmujemy. Czasem 
uzdrawia fizycznie, a czasem czyni coś jeszcze 
lepszego — uzdrawia wnętrze człowieka. Modli-
twa działa, choć nie zawsze tak, jak tego ocze-
kujemy, ale zawsze w sposób, który Bóg uznaje 
za najlepszy dla nas.
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Rodzice modlący się za dzieci
„Bóg nie odrzuci gorliwej modlitwy rodziców, 

popartej wytrwałą pracą, o to, aby ich dzieci 
zostały przez Niego pobłogosławione i stały się 
wiernymi pracownikami w Jego dziele. Kiedy ro-
dzice spełniają swój obowiązek w sposób wyzna-
czony przez Boga, mogą być pewni, że ich prośby 
o Jego pomoc w ich dziele dla rodziny zostaną 
wysłuchane” („Signs of the Times”, 4 V 1888).

„Przez gorliwą modlitwę i żywą wiarę odnie-
sione zostaną wielkie zwycięstwa” (Spiritual Gifts,  
t. IVb, s. 139).

Matka Augustyna modliła się 
za niego

„Matka Augustyna modliła się o nawróce-
nie syna. Nie widziała przejawów działania Du-
cha Bożego na jego serce, ale nie zniechęcała 
się. Wskazywała palcem słowa Pisma Świętego, 

powołując się przed Bogiem na Jego obietnicę, 
i modliła się tak, jak tylko matka potrafi. Jej 
głęboka pokora, gorliwe prośby i niezachwiana 
wiara wreszcie zwyciężyły i Pan dał jej to, cze-
go pragnęło jej serce. Dzisiaj Bóg także jest go-
tów wysłuchać próśb swego ludu. Chrześcijańscy 
rodzice gorliwie zanoszą do Niego swoje prośby, 
a On daje im argumenty, którymi mogą się po-
służyć; a ze względu na swe imię działa z mocą 
ku nawróceniu ich dzieci” (Testimonies for the 
Church, t. V, s. 322-323).

Modlitwa a pozyskiwanie 
ludzi dla Jezusa

„Gdyby członkowie zborów zaangażowa-
li do działania siły umysłu, jakie posiadają, 
we właściwie ukierunkowanym wysiłku i we-
dług dojrzałych planów, mogliby zdziałać 
dla Chrystusa sto razy więcej niż czynią obec-
nie. Gdyby wyruszyli z gorliwą modlitwą, w ci-

INNE CYTATY DOTYCZĄCE  
MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Bóg nadal 
odpowiada
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chości i uniżoności serca, starając się osobiście 
udzielać innym wiedzy o zbawieniu, przesłanie 
dotarłoby do wszystkich mieszkańców ziemi” 
(„Review and Herald”, 1 IV 1893).

„Każdego dnia wybierajcie kolejną osobę i szu-
kajcie pomocy u Boga, przedkładając Mu wszyst-
ko w żarliwej modlitwie i działając w Jego mą-
drości. Gdy tak uczyni cie, stwierdzicie, że Bóg 
sprawi, iż Duch Święty przekona człowieka, 
a moc prawdy dokona jego nawrócenia” (Medycz-
na praca misyjna, [Radom] 2009, wyd. I, s. 232).

„Oby wszędzie była zanoszona gorliwa modli-
twy wiary: «Daj mi dusze pogrążone w błędzie, 
albo umrę. Przywiedź je do poznania prawdy, 
która jest w Jezusie»” (This Day With God, s. 171).

„Zacznijcie modlić się za ludzi; przybliżcie się 
do Chrystusa, blisko Jego krwawiącego boku. 
Niech cichy i pokorny duch zdobi wasze życie 
i niech wasze gorliwe, skruszone, pokorne proś-
by wznoszą się do Niego o mądrość, abyście od-
nieśli sukces nie tylko we własnym zbawieniu, 
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ale także w zbawieniu bliźnich” (Testimonies for 
the Church, t. I, s. 513).

„Należy szukać ludzi, modlić się za nich, praco-
wać dla nich. Należy kierować żarliwe wezwania 
do nawrócenia. Potrzeba gorliwej modlitwy. Na-
sze nieśmiałe, pozbawione ducha prośby muszą 
zmienić się w prośby nacechowane najwyższą żar-
liwością” (Testimonies for the Church, t. VII, s. 12).
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Organizowanie zboru 
do wstawienniczej modlitwy 
— grupy modlitewne

„Niechaj zbór w Los Angeles przeznaczy co-
dziennie pewien czas na modlitwę za wykony-
waną tutaj pracę. (...) będą zbierać się codzien-
nie małymi grupami, by modlić się o dobry re-
zultat. W ten sposób wyznawcy zaskarbią sobie 
łaskę Boga, a praca Pańska posunie się naprzód” 
(Ewangelizacja, Warszawa 1967, wyd. I, s. 76).

„Jeśli kilka osób zbierze się zgodnie, z serca-
mi płonącymi gorliwością w ratowaniu bliźnich, 
aby zanosić gorliwe, żarliwe modlitwy, to mod-
litwy te okażą się skuteczne” („Review and He-
rald”, 23 VIII 1892).

„Starając się zdobyć innych dla Chrystusa, po-
lecając w modlitwach ich dusze Bogu, sami zdo-
bywamy Jego łaskę. Serce będzie płonąć boską 
gorliwością, a życie stanie się poważnym i praw-
dziwym życiem modlitwy” (Przypowieści Chry-
stusa, Warszaw 2010, wyd. IV, s. 229).

„Niech utworzą grupę pracowników. Gdy bę-
dą pracować i modlić się w imieniu Chrystusa, 
przyłączą się do nich inni” (Testimonies for the 
Church, t. VII, s. 21).

„Zanoście modlitwy za ludzi, z którymi pra-
cujecie. Niech cały zbór modli się w ich intencji. 
To będzie właśnie to, czego zbór potrzebu je: od-
wrócenia uwagi od małych, błahych kłopotów 
i okazania głębokiego, osobistego zainteresowa-
nia tymi, którzy są o krok od zguby” (Medyczna 
praca misyjna, [Radom] 2009, wyd. I, s. 232).

Osobiste doświadczenie  
Ellen G. White z modlitwą 
wstawienniczą

„Postanowiłam, że nie ustanę w wysiłkach, 
póki te drogie dusze, tak bardzo mi bliskie, nie 
poddadzą się Bogu. Kilka całych nocy spędzi-
łam na modlitwie za tych, których starałam się 
zebrać razem, by modlić się z nimi. (...) Podczas 
każdego spotkania naszej małej grupy napomi-
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nałam każdego z nich z osobna i modliłam się 
za nim, aż wszyscy poddali się Jezusowi, uzna-
jąc zasługi Jego przebaczającej miłości. Wszy-
scy zostali nawróceni do Boga” (Testimonies for 
the Church, t. I, s. 33-34).

Aniołowie odpowiadają 
na wstawienniczą  
modlitwę chrześcijan

„Niebiańskie istoty zostały wyznaczone, by od-
powiadać na modlitwy tych, którzy pracują niesa-
molubnie dla dobra sprawy Bożej. Najwyżsi anio-
łowie z niebiańskiego dworu zostali wyznaczeni 
do realizowania modlitw wznoszonych do Boga 
za rozwojem sprawy Bożej. Każdy z aniołów ma 
określone obowiązki, których nie może porzucić, 
by udać się w inne miejsce. Gdyby odszedł, mo-
ce ciemności zyskałyby przewagę” (Seventh-day  
Adventist Bible Commentary, t. IV, s. 1173).

„Bóg wyznaczył aniołów, którzy czynią Jego 
wolę, by reagowali na modlitwy pokornych ludzi 

i kierowali Jego sługi z radą i sądem. Niebiańscy 
posłańcy stale starają się udzielać łaski, siły i ra-
dy wiernym dzieciom Bożym, aby mogły pełnić 
swoją rolę w dziele przekazywania światła świa-
tu” (Testimonies to Ministers, s. 484).

„Usługujący aniołowie czekają wokół tronu, 
aby natychmiast wykonać zlecenie Jezusa Chry-
stusa, by odpowiedzieć na każdą modlitwę zanie-
sioną w żarliwej, żywej wierze” (Wybrane posel-
stwa, Radom 2009, wyd. I, s. 355).

Kiedy modlimy się za innych, 
wzrasta nasze doświadczenie 
z Bogiem

„Starając się zdobyć innych dla Chrystusa,  
polecając w modlitwach ich dusze Bogu, sami 
zdobywamy Jego łaskę. Serce będzie płonąć bo-
ską gorliwością, a życie stanie się poważnym 
i prawdziwym życiem modlitwy” (Przypowie-
ści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 229).
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Jak stać się 
człowiekiem modlitwy 
wstawienniczej
Kiedy modlimy się wstawienniczą 
modlitwą za innych, jednoczymy 
się z Jezusem w Jego wielkim dziele 
wstawienniczym.
Jezus jest jedynym sprawiedliwym 
Pośrednikiem i wszechmocnym 
Poręczycielem. Izajasz, prorok 
Ewangelii, opisał służbę Zbawiciela 
w następujący sposób: „On to 
poniósł grzech wielu i wstawił się 
za przestępcami” (Iz 53,12).
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W Liście do Hebrajczyków czytamy: 
„[Chrystus] żyje zawsze, aby się wsta-
wiać za nimi” (Hbr 7,25). Jego nie-

skończona miłość obejmuje nas nieustannie. 
On wstawia się za nami chwila po chwili. Na-
sze umysły nie mogą pojąć tej zdumiewającej 
miłości, ale jest ona prawdą.

Kiedy szukamy łaski Bożej dla bliźnich, jedno-
czymy się z Jezusem w Jego dziele wstawienni-
czym. Nasze skalane grzechem, zanieczyszczone 
modlitwy, płynące z grzesznego ludzkiego ser-
ca, zostają oczyszczone Jego sprawiedliwością.

Kiedy wstawiamy się za bliźnimi, nasze serca 
jednoczą się z Jego sercem. Nasze umysły zostają 
związane z Jego boskimi zamierzeniami. Staje-
my się jedno z Nim przez bliskość w modlitwie, 
związani więzami szczerej miłości.

Oto jak możesz przyłączyć się dzisiaj do Jezu-
sa w Jego wstawienniczej służbie.

1. Jezus wyznaczył sobie szczególną porę 
na modlitwę wstawienniczą. W Ewangelii Mar-
ka czytamy: „A wczesnym rankiem, przed świ-
tem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, 
i tam się modlił” (Mk 1,35).

Jeśli nie wyznaczymy sobie odpowiedniego 
czasu na modlitwę wstawienniczą, natłok za-
jęć całkowicie ją wyprze. Szybkie tempo życia 
w dwudziestym pierwszym wieku często zagłu-
sza cichy głos Ducha Świętego.

Znajdź ustronne miejsce, gdzie możesz być sam 
na sam z Bogiem. Może to być pokój w miesz-
kaniu, biuro lub sypialnia. Może to być jakieś 
miejsce pod gołym niebem — w parku, w lesie, 
na polu, gdzie będziesz mieć spokój.

Ważne, abyś był sam na sam z Jezusem.
2. Jezus wstawia się za każdego z osobna. Zba-

wiciel podniósł Piotra na duchu takimi słowami: 
„Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara 
twoja” (Łk 22,32).

Jezus modlił się za Piotra, wymieniając go 
z imienia przed Ojcem.

Jakże musiał Piotr się radować, wiedząc, że 
Jezus modli się za niego! Pismo Święte zachę-
ca nas, abyśmy modlili się za siebie nawzajem. 
„Aby rozstrzygnął na korzyść męża jego spra-
wę z Bogiem” (Hi 16,21). Modlitwa za bliźnich, 
za każdego z osobna, jest powołaniem tych, któ-

rzy współuczestniczą w Chrystusowym dziele 
wstawiennictwa.

Sporządź listę osób, za które będziesz się mod-
lić. Zanotuj imiona i intencje modlitewne i módl 
się codziennie za wybrane osoby.

3. Jezus modlił się modlitwą wstawienniczą 
także głośno. Uważne studium modlitw Jezu-
sa i Jego praktyki modlitewnej świadczy o tym 
zdumiewającym fakcie.

W Łk 11 czytamy, że pewnego razu, kiedy 
uczniowie przyszli do Niego, słyszeli Jego usilne 
modlitwy i byli tym bardzo poruszeni. Kiedy Je-
zus w Getsemane, na kilka godzin przed ukrzy-
żowaniem, modlił się wstawienniczą modlitwą 
za ludzkość, trzykrotnie korzył się przed Ojcem 
i mówił: „nie jako Ja chcę, ale jako Ty” (Mt 26,39).

Kiedy modlimy się głośno, zastępy szatana 
drżą i pierzchają. Szatan nie znosi dźwięku żar-
liwych modlitw wznoszących się do tronu Boże-
go. Modlenie się na głos pomaga nam skupić myśli 
i dodaje zdecydowania naszym prośbom. Dlatego 
otrzymaliśmy natchnioną radę: „Uczcie się mod-
lić głośno tam, gdzie tylko Bóg może was usły-
szeć” (Ellen G. White, Our High Calling, s. 130).

Choć cicha modlitwa w myślach z pewnością 
jest ważna, nasz Pan zaprasza nas, abyśmy przy-
łączyli się do Niego w gorliwej modlitwie wsta-
wienniczej, modląc się głośno i kierując nasze 
prośby do Niego.

Czy chcesz aktywnie modlić się modlitwą 
wstawienniczą? Czy chcesz dążyć na nowe wy-
żyny w twoim chrześcijańskim doświadczeniu? 
Czy pragniesz rozwijać głębszą i ściślejszą więź 
z Jezusem?

Przyłącz się do Niego w tej służbie:
1. Wyznacz porę modlitwy wstawienniczej 

w spokojnym miejscu.
2. Sporządź listę modlitewną osób, za które 

będziesz się modlił.
3. Módl się głośno w miejscu, w którym tyl-

ko Bóg cię słyszy.
Obserwuj, czego Bóg dokona w odpowiedzi 

na twoje modlitwy. Będziesz zdumiony rezul-
tatami. Poczujesz, jak twoje serce przybliża się 
do Niego w nowy, mocniejszy sposób. Na nowo 
przekonasz się, że Bóg jest wierny i odpowiada 
na modlitwy swojego ludu.
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Służba 
modlitwy 

wstawienniczej
JAK PROWADZIĆ TWÓJ 
ZBÓR W TEJ SŁUŻBIE?

Prowadząc spotkania ewangelizacyjne 
na całym świecie, na własne oczy widzia-
łem niesamowite, wyraźne rezultaty mod-

litwy wstawienniczej. Bóg uczynił coś zdumie-
wającego w Niemczech w 1986 roku, kiedy dwa-
dzieścia siedem grup modlitewnych modliło się 

za mieszkańców Monachium przed rozpoczę-
ciem spotkań ewangelizacyjnych.

Polscy adwentyści dnia siódmego w całym kra-
ju modlili się za mieszkańców Gdańska jesienią 
1987 roku. Setki ludzi przybywały do wynajętej 
sali kina Leningrad, by słuchać Słowa Bożego.
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Niedawno sto tysięcy ludzi zbierało się co wie-
czór na stadionie w Port Moresby w Papui No-
wej Gwinei. Duch Boży głęboko poruszał słucha-
czy. Ponad dziesięć tysięcy osób odpowiedziało 
na wezwanie do przyjęcia Jezusa i Jego praw-
dy. Naród doświadczył autentycznego chrześci-
jańskiego ożywienia.

Wykłady ewangelizacyjne były transmitowa-
ne przez telewizję i radio. Drukowano je tak-
że w prasie i przekazywano na żywo w najod-
leglejsze zakątki tego wyspiarskiego kraju. We-
dług umiarkowanych szacunków półtora miliona 
osób usłyszało Boże przesłanie.

Stało się coś niezwykłego. Dlaczego? Jestem 
przekonany, że przyczyna leży w tym, iż setki bo-
jowników modlitwy wstawiało się przed Bogiem. 
Ci poświęceni przywódcy, pastorzy i wyznawcy 
znajdowali źródło siły we Wszechmogącym Bogu.

Modlitwa wstawiennicza niesie ze sobą moc. 
Oto kilka praktycznych zasad stosowania tego 
rodzaju służby w twoim zborze.

Zorganizuj grupy modlitwy 
wstawienniczej

Choć modlitwa wstawiennicza jest możliwa je-
dynie dzięki działaniu Ducha Świętego, to jed-
nak rzadko bywa spontaniczna. Na przestrzeni 
dziejów wielkie ruchy religijne połączone z ta-
ką służbą były inspirowane przez przywódców, 
którzy gorliwie podchodzili do modlitwy wsta-
wienniczej i poświęcali czas, aby zorganizować 
grupy modlitewne.

Zorganizowanie ruchu modlitwy wstawienniczej 
nie ogranicza działania Ducha Świętego. Stwarza 
Mu raczej dodatkowe okazje do działania.

Wygłaszaj kazania na temat 
modlitwy wstawienniczej

Jeśli jesteś pastorem, wygłaszaj kazania o po-
tężnym oddziaływaniu modlitwy wstawienni-
czej. Zaproś członków zboru do uczestniczenia 
w jakiejś formie tej służby.

Oto cztery szczególne metody wstawiennic-
twa, które w praktyce okazują się szczególnie 
skuteczne.

Karty modlitewne. Po kazaniu na temat mod-
litwy wstawienniczej rozdaj karty modlitewne. 
Poproś członków zboru, by zanotowali na nich 
konkretne intencje. Zachęć ich, aby w przyszło-
ści zanotowali także to, jak Bóg odpowiedział 
na modlitwy w tych intencjach. Z biegiem cza-
su, kiedy zobaczą Boże wyraźne odpowiedzi 
na ich modlitwy, ich wiara zostanie znacząco 
wzmocniona.

Grupy modlitewne. Jezus powiedział coś bar-
dzo znaczącego o grupach modlitewnych: „Nad-
to powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na zie-
mi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, 
otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w nie-
bie” (Mt 18,19).

Komentując ten werset, Ellen G. White napi-
sała: „Dlaczego dwie lub trzy osoby nie miałyby 
się modlić za zbawienie wybranej osoby, a na-
stępnie kolejnej?” (Testimonies for the Church, 
t. VII, s. 21-22).

Grupy modlitewne są przekaźnikami Bożych 
błogosławieństw płynących przez nas do na-
szych bliźnich. Oto kilka sugestii, jak rozpo-
cząć działanie grupy modlitewnej.

1. Po pierwsze, módlcie się, prosząc Boga 
o mądrość potrzebną do zorganizowania grupy 
modlitewnej, a zwłaszcza o to, by wiedzieć, ko-
go zaprosić do uczestnictwa.

2. Wyznaczcie czas cotygodniowych spotkań 
i starajcie się go przestrzegać.

3. Zadbajcie o to, by większość czasu spotkań 
była poświęcona na modlitwę, a nie na rozmo-
wy, gdyż w modlitwie leży źródło siły. Módl-
cie się z wiarą i wytrwałością, aż ujrzycie od-
powiedź na wasze prośby.

4. W modlitwie powołujcie się na obietnice 
Boże zapisane w Słowie Bożym i niech one kie-
rują waszymi prośbami. Możecie także zaśpie-
wać pieśń bez akompaniamentu, jeśli Duch Świę-
ty poruszy was do tego, aby wzbogacić wasze 
modlitwy.

5. Najlepiej jest, jeśli będziecie modlić się 
krótkimi, rzeczowymi słowami, aby wszyscy 
mogli uczestniczyć w modlitwie wielokrotnie. 
Kiedy ktoś się modli, inni mogą przyłączyć się, 
krótko potwierdzając jego słowa, np. słowem 
„amen”.
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6. Zawsze zachowujcie ducha powagi i czci 
dla Boga, ale modląc się przez dłuższy czas, mo-
żecie czynić to w wygodnej pozycji, aby zmęcze-
nie np. klęczeniem czy staniem przez dłuższy 
czas nie rozpraszało waszej uwagi.

Więcej sugestii na temat skutecznych małych 
grup modlitewnych znajdziesz w książce Pray-
ing For Rain i na stronie internetowej www.re-
vivalandreformation.org.

Łańcuchy modlitewne
Nie znałem siły działania łańcuchów modli-

tewnych, dopóki Theone nie przedstawiła mi 
tego pomysłu. Theone była nowo ochrzczoną  
adwentystką i z entuzjazmem podchodziła 
do kwestii modlitwy wstawienniczej.

Pewnego dnia, kiedy rozmawialiśmy o mod-
litwie, powiedziała: „Pastorze, dlaczego nie po-
prosisz członków zboru, by wspierali cię w mod-
litwie, kiedy udzielasz lekcji biblijnych, prowa-
dzisz spotkania ewangelizacyjne, wygłaszasz 
kazanie w sobotę, udzielasz porad małżeńskich 
czy prowadzisz posiedzenie rady zboru?”.

Zastanawiałem się nad jej pytaniem. Na czym 
miało polegać wsparcie modlitewne, o którym 
mówiła z takim przekonaniem? Wyjaśniła mi, co 
miała na myśli. Łańcuch modlitewny składa się 
z 5-7 osób i jednego lidera. W zborze może dzia-
łać kilka łańcuchów modlitewnych. Theone za-
sugerowała, by w naszym studwudziestoosobo-
wym zborze utworzyć co najmniej trzy.

Oto jak funkcjonowały nasze łańcuchy modli-
tewne. Kiedy Duch Święty uświadamiał mi szcze-
gólne potrzeby, telefonowałem do Theone. Ona 
kontaktowała się z trojgiem liderów łańcuchów 
modlitewnych, którzy z kolei dzwonili do pierw-
szej osoby ze swojego łańcucha modlitewnego, 
a ta do następnej i tak aż do ostatniej. W ciągu 
kilkunastu minut 15-20 osób modliło się w da-
nej sprawie.

W odpowiedzi na te modlitwy Bóg czynił cu-
da. Przy pewnej okazji musiałem udzielić rady 
małżeństwu w bardzo trudnej sytuacji. Zatele-
fonowałem do Theone i dyskretnie powiedzia-
łem jej, że potrzebuję mądrości, by udzielić wła-
ściwej rady. Przekazała moją prośbę łańcuchom 
modlitewnym. Odczuwałem wyraźną Bożą obec-

ność. Miłość i łaska Boża poruszyły serca skłó-
conych małżonków.

Spacery modlitewne
Ron Halvorsen pokazał mi znaczenie space-

rów modlitewnych. W swojej książce zatytuło-
wanej Prayer Warriors (Bojownicy modlitwy) 
Ron opisał, jak odbić miasto z niewoli złego — 
ulica po ulicy, dom po domu.

Walka duchowa toczy się w wielkich miastach 
na całym świecie. Wydaje się, że szatan opa-
nował je niemal zupełnie. Chrześcijanie, któ-
rzy praktykują spacery modlitewne, po prostu 
przechadzają się po swojej okolicy i modlą się 
za mieszkańców ulicy, którą idą.

Pastor Halvorsen wysyłał członków swojego 
zboru na spacery modlitewne w określone czę-
ści miasta, gdzie zamierzał zorganizować spo-
tkania ewangelizacyjne. Był zdumiony, kiedy 
wysyłał swoje broszury ewangelizacyjne. W tej 
części miasta, w której członkowie zboru odby-
wali spacery modlitewne, rezultaty ewangeliza-
cji były znacznie lepsze i więcej osób uczestni-
czyło w spotkaniach ewangelizacyjnych.

Dlaczego nie mielibyście spróbować spacerów 
modlitewnych w waszych częściach miasta? 
Spacerujcie i módlcie się. Módlcie się i space-
rujcie. Módlcie się, by ludzie mieszkający w wa-
szym sąsiedztwie byli otwarci na ewangelię. 
Módlcie się, by ich serca były gotowe przyjąć 
Jezusa. Módlcie się, by ich umysły były otwar-
te. Módlcie się, by Duch Święty prowadził ich 
ku całej prawdzie.

Modlący się chrześcijanie uznają swoją zu-
pełną bezradność w kwestii prowadzenia ludzi 
do Chrystusa. Nawrócenie jest dziełem Ducha 
Świętego. Modlitwa wstawiennicza otwiera Bo-
gu niewyobrażalne możliwości działania.

Czas uczynić coś więcej niż tylko mówić 
o modlitwie wstawienniczej. Czas się modlić. 
Czas zorganizować grupy modlitewne. Czas 
utworzyć łańcuchy modlitewne. Czas rozpocząć 
spacery modlitewne w naszych miastach i pozy-
skiwać je dla Boga.

Co cię powstrzymuje? Dlaczego nie miałbyś 
rozpocząć ofensywy modlitewnej w twoim zbo-
rze?
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„Częścią planu Bożego 

jest zapewnienie 

w odpowiedzi na naszą 

modlitwę wiary tego, 

czego Bóg nie udzieliłby 

nam, gdybyśmy  

o to nie prosili” 

(Ellen G. White, Wielki bój, 
Warszawa 2018, wyd. XIX, s. 378).


