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Efektywna modlitwa 
innymi językami
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Tłumaczenie: Daniel Denisiuk

Modlitwa innymi językami to klucz, który otwiera 
dla nas świat duchowy i umożliwia jasne wyrażanie 

się w duchu. Różne modlitwy służą osiągnięciu 
różnych celów i stanowią sposób komunikowania się 

w świecie duchowym. Jak modlić się w językach? 
Przede wszystkim – z duchową wrażliwością!Redakcja

Modlitwa innymi językami (wraz z chrztem 
Duchem Świętym) darowana Kościołowi w dniu 
Pięćdziesiątnicy do dziś pozostaje kluczem 

otwierającym drzwi do nadprzyrodzonego świata darów 
Ducha Świętego. Dodajmy: kluczem rzadko używanym 
przez chrześcijan.

A przecież Kościoła nie stać na to, by dłużej trwać 
w duchowym impasie wywołanym m.in. odrzuceniem tego, 
jakże skutecznego, języka modlitwy.

Właśnie temu tematowi został poświęcony poniższy tekst 
będący fragmentem większej całości – książki Mary Alice Islieb 
Skuteczna, żarliwa modlitwa (Effective, Fervent Prayer).

To unikalna pozycja na chrześcijańskim rynku wydawniczym 
chociażby dlatego, że w całości jest oparta na praktyce modlitwy 
wstawienniczej samej autorki oraz pokolenia przebudzonych 
chrześcijan począwszy od lat 70. do 90. XX wieku. Przez 
to zachowuje ona charakter podręcznika modlitwy – z jednej 
strony mocno osadzonego na fundamencie Słowa Bożego 
i niewzruszonej osobistej wiary, z drugiej zaś – wprowadzającego 
czytelnika w świat nadprzyrodzonych doświadczeń modlitwy 
innymi językami.

Mary Alice czerpie tu nie tylko z życiowej wiedzy swojej 
i sobie współczesnych, lecz także stara się podążać śladem wyty-
czonym przez wstawienników pierwszej połowy XX wieku, którzy 
w modlitwie zradzali Boże poruszenia na ziemi.

Ona sama, będąc misjonarką, powołana do służby 
wstawiennictwa przyczyniła się do rozpalenia ognia przebudzenia 
Ducha Świętego w Europie na przełomie lat 80. i 90. minionego 
stulecia.



Dzieje Apostolskie (2:4) w następujący spo-
sób opisują uczniów: „I napełnieni zostali 
wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

innymi językami, tak jak im Duch poddawał”.
My także powinniśmy otrzymać duchowy język, 

gdy zostajemy ochrzczeni Duchem Świętym; my 
także będziemy mówić innymi językami. I choć 
z czasem może nam się to wydawać całkowicie natu-
ralne, to jednak są one cudownym darem od samego 
Ducha Świętego. 

Pierwszy etap, ten na który wkraczają osoby 
początkujące w posługiwaniu się językami, możemy 
nazwać „prostymi językami”. Każdy wierzący, który 
podda się mocy Ducha Świętego, będzie mógł dzięki 
prostym językom wkroczyć w świat duchowy. Wystar-
czy jeden akt woli, a nadnaturalne stanie się naszym 
udziałem. 

Rozmowa z Bogiem
Zacznijmy od 1 Listu do Koryntian 14:2:
„Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz 

dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy 
Ducha rzeczy tajemne wygłasza”. 

Na tym pierwszym poziomie modlitwy w duchu 
jednym z głównych celów posługiwania się językami 
jest mówienie do Boga. Przechodzę do świata ducho-
wego, mój duch wypowiada tajemnice zrozumiałe 
dla Pana, które po jakimś czasie zostaną objawione 
mojemu umysłowi. Na razie umysł nie musi tego 
rozumieć, wystarczy, że mój duch komunikuje się 
z Bogiem. 

Czasami, gdy wsłuchasz się w swój język, Duch 
Święty poda ci jego wykład. Dowiesz się, czy mówisz 
o zwycięstwie, czy może prorokujesz lub wywyższasz 
Pana. Spróbuj. Nie zawsze dane jest nam zrozumie-
nie słów „na językach”, ale z odpowiednim przygo-
towaniem niekiedy się tak zdarza. Mów do Pana na 
językach, a potem wsłuchaj się, czy słyszysz jakieś 
słowo, czy masz jakieś przeczucie tego, co właśnie 
zostało wypowiedziane. Jednak interpretacja języ-
ków nie zawsze jest potrzebna; przeczytaj ponownie 
powyższy werset i mów do Boga. 

Czasami wypowiadam słowa: „Zamierzam modlić 
się w tej sprawie na językach, bo inaczej nie jestem 
w stanie tego rozwiązać”. A po chwili modlitwy czuję, 
jak Duch Święty wyraża myśli mojego serca i wypo-
wiada wolę Pana. Nie zawsze zapowiadam, że będę 
modlić się językami, ale czasami tak robię. 

Twój duch pragnie rozmawiać z Bogiem – więc 
rozmawiaj! Nie zawsze musisz wiedzieć, o co się 
właściwie modlisz, wystarczy, że będziesz się modlić. 
Przyjdź do Pana i mów do niego w językach, módl 
się, a potem daj Mu czas na odpowiedź – przecież 
modlitwa jest sposobem komunikacji! 

Zauważyłam, że często chrześcijanie wyrzucają 
z siebie słowa na językach, dodają kilka „Alleluja”, 
a potem kończą modlitwę. A Bóg woła: „Chwila, 
chciałem ci coś powiedzieć!”. „Nie, nie teraz, śpieszę 
się, biegnę do pracy” – odpowiadają, i już ich nie ma. 
Nazywam to leniwymi modlitwami, gdyż ci ludzie 
nie są świadomi społeczności z Bogiem. Gdyby trak-
towali w ten sposób swoich ziemskich przyjaciół, 
szybko by ich stracili, a przecież Pan pragnie społecz-
ności z nami. 

Oczywiście nie znaczy to, że trzeba wołać po pięć 
godzin: „Panie, Panie, mów do mnie”. O nie, ćwicz 
„wsłuchiwanie się w swego ducha” po modlitwie na 
językach, albo nawet w trakcie modlitwy. Często mój 
duch pod wpływem Ducha Świętego mówi i słucha 
jednocześnie. Taka wrażliwość jest możliwa do wyro-
bienia, lecz wymaga to praktyki. 

A kiedy już zaczniesz mówić do Boga i oczeki-
wać Jego odpowiedzi – na dobre wejdziesz w „świat 
języków”. 

Wzmocnienie wiary
W 20 wersecie Listu Judy znajduje się wskazówka 

o drugiej funkcji mówienia na językach:
„Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych 

w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się 
w Duchu Świętym”. 

Nie musicie zawsze wiedzieć, o co się modlicie, 
nie powinniście zawsze pytać: „Jak się teraz modlę? 
Co to za słowa?”. Użyjcie swojej wiary i zacznijcie 

ćwiczyć. Po pewnym czasie będziecie umieli rozpo-
znawać różne typy przepływu Ducha Świętego. 

Modlitwa na językach buduje naszą wiarę; cza-
sami dosłownie stawiamy, jakby cegła po cegle, 
duchowe budowle. Przypominamy kulturystów, 
którzy zwiększają swoją muskulaturę, ćwicząc z cię-
żarami – budujemy ducha, jeśli regularnie i czę-
sto modlimy się na językach. Módlcie się głośno 
i z mocą! Bądźcie odważni! Pamiętajcie: modląc się 
na językach, wzmacniacie swoją budowlę duchową. 

W końcu przekonacie się, że zostaliście utwier-
dzeni w duchu. Na początku może się wam to wyda-
wać żmudnym, jałowym wysiłkiem, ale módlcie się 
na językach. Podnoście ciężary i po jakimś czasie 
poczujecie wstępujące w was życie i siłę. Często cho-
dzę po domu i modlę się, budując się i umacniając 
w duchu. 

Próbowaliście kiedyś uruchomić starą pompę 
ogrodową? Trzeba się nieźle namachać, aby trysnął 
pierwszy strumień wody. Ale wy módlcie się, aż 
woda duchowa będzie ciągle płynąć, bo im więcej 
się modlicie, tym silniejsi się staniecie. A potem dalej 
się módlcie, aby pozostać mocnymi. 

To wasz wybór: czy chcecie kroczyć silni 
w duchu? Czy chcecie opierać się atakom diabelskim 
i atakom tego świata? Więc módlcie się na językach! 
Budujcie się! 

Wywyższajcie Pana
W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich natykamy 

się na inny wymiar prostych języków: wychwalanie 
Pana i radość w Duchu Świętym. 

Piotr był wtedy w domu Rzymianina Korneliu-
sza i głosił zebranym Ewangelię. W wierszach 44-46 
czytamy: 

„A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch 
Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdu-

mieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy 
z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar 
Ducha Świętego; słyszeli ich bowiem, jak mówili 
językami i wielbili Boga”.

Ci ludzie zaczęli modlić się „na językach”, a od 
razu w duchowej atmosferze można było odczuć, że 
wywyższają Boga, gdyż języki służą także uwielbia-
niu Pana. 

Kiedyś bałam się języków, ale jednocześnie pra-
gnęłam wychwalać Boga. Czułam, że ludzkie słowa 
„Dziękuję, Jezu” już mi nie wystarczają. Czy czuliście 
się podobnie? Mam dla was dobrą wiadomość: nie 
jesteście ograniczeni do słów „Dziękuję, Jezu, kocham 
Cię, Jezu, pragnę wywyższać Cię w moim sercu”. 
To dobre słowa, ale czeka was dużo więcej. Nasze 
serca wyrywają się, aby wyrazić swoją wdzięczność 
Bogu! 

Uwolnijcie rwący strumień
Gdy modlimy się „na językach”, uwielbienie, 

wychwalanie i wywyższanie Pana łączą się w jeden 
strumień. Właśnie – chcę wychwalać Boga! 

Gdy modlę się językami, wypełniona Duchem 
Świętym, czuję potrzebę wywyższania Pana oraz 
przemożne poczucie wolności, gdy chwała Pańska 
jest nade mną! Mogę dziękować i wywyższać Boga 
z głębokości mojej duszy, odrzucając wszelkie ułom-
ności i ograniczenia umysłu. Mój umysł cichnie, 
a duch wyrywa się ku Stworzycielowi; wylewają się 
ze mnie rzeki miłości ku Bogu. 

Żydzi musieli właśnie to zobaczyć i odczuć, gdy 
chrześcijanie, wypełnieni Duchem Świętym, chwalili 
Pana i wywyższali Go, modląc się na językach. To był 
prawdziwy cud. Paweł napisał w 1 Liście do Koryntian 
14:15, że będzie „śpiewał duchem”. Możemy odda-
wać Bogu chwałę językami, śpiewając. Pamiętajcie 
tylko, że Pan nie szuka świetnych śpiewaków, On 
szuka ludzi, którzy oddadzą Mu chwałę. Nie obcho-

Na pierwszym poziomie jednym z głównych celów 
posługiwania się językami jest mówienie do Boga. 
Przechodzę do świata duchowego, mój duch wypowiada 
tajemnice zrozumiałe dla Pana, które po jakimś 
czasie zostaną objawione mojemu umysłowi.
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dzi Go brzmienie i ton twojego głosu, on wsłuchuje 
się w ton twojego serca. Powiesz może, że nie potra-
fisz śpiewać? W takim razie zmień swoje nastawie-
nie i zacznij śpiewać w imieniu Jezusa, ponieważ to 
podoba się Ojcu. On nie zważa na pomylone tonacje, 
odbiera nasz głos jako słodką melodię. Śpiewajcie! 

W 1 Liście do Koryntian 14:17 Paweł stwierdza, 
że gdy modlimy się językami, oddajemy chwałę 
Bogu. Pan się cieszy, gdy słyszy, jak z naszych serc 
wyrywa się wywyższająca Go modlitwa w językach. 
Przecież kocha, gdy wywyższamy Go i ze zrozumie-
niem, i w językach. 

Zdarzało się wam czasem, że po doznaniu czegoś 
wspaniałego chcieliście krzyknąć: „Chwała Panu, alle-
luja!”, ale z waszych ust wyszło zdanie na językach? 
Oddaliście chwałę Panu, posługując się językami! 

Jeśli wcześniej tego nie robiliście, zacznijcie 
z wiarą oddawać cześć Bogu i prosić Go o zwycię-
stwo – językami! Oddajcie Mu chwałę, wywyższajcie 
Go i wychwalajcie właśnie w ten sposób. 

Nasz Pan jest wojownikiem
„Proste” języki służą także do prowadzenia 

duchowych bitew. Bóg jest przecież wojownikiem, 
który nienawidzi, gdy Jego lud jest atakowany, dla-
tego dał nam potężną duchową broń, za pomocą 
której pokonamy nieprzyjaciela. Naszym orężem jest 
Duch Święty, Jego dzieła, Jego dary, Jego moc. 

Pamiętajcie, że języki są darem Ducha Świętego, 
a On wie, jak rozbroić nieprzyjaciela. Czasami, gdy 
otworzycie usta, wasz wewnętrzny człowiek zaśpiewa 
bojową pieśń, która zostanie użyta jako broń. 
W 2 Liście do Koryntian 10:3 powiedziano nam, że 
toczymy duchową walkę i dysponujemy duchowym 
orężem. Podczas wojny potrzebujemy broni i musimy 
skorzystać z całego dostępnego nam arsenału, a dia-
beł chce nam to uniemożliwić. On wie, że w ducho-
wej walce liczy się duchowa broń. Jeśli zatrzyma was 
tylko w świecie fizycznym lub narzuci ograniczenia 
na wasze możliwości duchowe – odniesie sukces. 

Dano nam różną broń: imię Jezusa, krew Jezusa, 
ale i Ducha Świętego z Jego językami. Jezus stwier-
dził, że wyrzucił i pokonał szatana mocą Ducha 
Świętego (Mt.12:28). Jak używamy tej broni, jak po 
nią sięgamy? Modląc się. Często języki stają się naszą 
bronią, używaną przeciwko siłom ciemności – głośną, 

potężną i skuteczną, a wtedy Duch Święty uwalnia 
swoją wolę, plany, moc i obecność przeciwko siłom 
ciemności. 

Kiedy duchowi wrogowie nastają na dzieła Pań-
skie, Duch Święty modli się przez nas przeciwko nim. 
Nasz język jest używany jako broń, która napiera 
na wroga, ustanawia panowanie Boga i przepędza 
przeciwnika. Czasami zachowuje się on, jakby nie 
chciał odejść, jakby nas nie słyszał, ale potrzebuje-
mymy wtedy wołać głośno i donośnie, umocnieni siłą 
Ducha Świętego. 

Niektórzy powiedzą: „Jak można w ten sposób 
używać języków? Czy nie służą wyłącznie rozmowie 
z Bogiem?”. Nie, nie służą – języki są środkiem, który 
otwiera przed nami drzwi do duchowego świata. Gdy 
modlimy się „na językach”, działamy w duchu. Z ich 
mocą możemy mówić do Boga i przed Nim, prowa-
dzeni Duchem Świętym. 

To nic nowego – Duch Święty prowadził Sam-
sona, aby zabijał wrogów. Z pomocą Ducha Świę-
tego Samson pokonywał nieprzyjaciół! Ten sam Duch 
Święty poprowadzi was do boju przeciwko ducho-
wym wrogom, którzy, choć pokonani, jeszcze próbują 
walczyć. Módlcie się w językach, prowadzeni mocą 
Ducha Świętego, i walczcie w imieniu Pańskim! 

Burzenie warowni
Pamiętam moją wizytę w pewnym bardzo reli-

gijnym australijskim kościele, którego członkowie 
bardzo chcieli zaznać pełni darów Ducha Świętego, 
ale coś ich przed tym powstrzymywało. Stałam przed 
zgromadzeniem, uczyłam ich i głosiłam Słowo Boże, 
i w pewnym momencie spojrzałam na notatki. Kiedy 
podniosłam oczy i spojrzałam na członków, zaczęły 
działać dary Ducha Świętego i ujrzałam dwa demony 
w przeciwnych rogach sali. 

Nie zawsze musimy widzieć demony; czasami 
wystarcza, byśmy je wyczuli. I wtedy powinniśmy 
zacząć modlić się z wiarą, gdyż nasz duchowy czło-
wiek jest świetnym barometrem duchowego klimatu, 
od razu wyczuwa obecność ciemności. Sprzeciw się 
jej! Stań w imieniu Jezusa i sięgnij po moc Ducha 
Świętego, korzystając z języków. 

Rzadko widzę duchy ciemności, ale tamten 
moment był efektem działania daru Ducha Świę-
tego, a mianowicie rozróżniania duchów, który 
miał pomóc zebranemu ludowi Bożemu. Świat 
duchowy się otworzył i ujrzałam dwa demony. Sie-
działy w rogach sali i zniewalały cały kościół. Kiedy 
tylko je zobaczyłam, mój duch od razu zareagował 
– opuściłam kazalnicę i zaczęłam krzyczeć na nie 
w językach, przerywając kazanie… Tym ludziom 
pewnie wydawało się, że zwariowałam, z ludzkiego 
punktu widzenia zachowałam się nieracjonalnie, ale 
Duch Pana otworzył mi oczy na dwa duchy, które 
zniewalały kościół przez religijną tradycję. Musia-
łam wytoczyć im duchowy bój. Musiałam walczyć 
z nieziemskimi siłami, aby pomóc temu kościołowi 
(Ef.6:12). Walczyłam przed Bogiem, za pomocą 
Jego namaszczenia, używając mocnych, potężnych 
języków. 

W rezultacie kościół został oswobodzony, zmienił 
się nie do poznania. Jego członkowie tańczyli i cie-
szyli się, gdyż poczuli zwycięstwo i Bożą obecność! 

Możemy prowadzić walkę, korzystając z języ-
ków. Nie czekajcie na wizje, na szczególne objawie-
nia – sprzeciwcie się atakom w codziennym życiu! 
Walczcie o swoje miasta i kościoły! 

Nasz Pan jest wojownikiem, ale nigdy nie prowa-
dzi wojny z ludźmi. Ludzie nie są naszymi wrogami, 
choć szatan ich używa. Zmagamy się ze zwierzch-
nościami, z nadziemskimi mocami, z królestwem 
ciemności. Te duchy działają na Ziemi i poza nią, 
więc Bóg wyposażył nas także w nadnaturalny oręż, 
konieczny do zwycięstwa! 

Macie ducha mocy
Paweł w 3 rozdziale Listu o Efezjan wyznał, że 

modlił się o mieszkańców tego miasta, aby zostali 
napełnieni Duchem Świętym i Jego mocą! Moc Pana, 
który jest wojownikiem, jest wśród was. W duchu, 
dzięki Duchowi Świętemu, powierzono wam siłę 

Pana. Gdy napotykamy wroga, możemy uwolnić moc 
Ducha Świętego, czerpać z Jego mocy i stanąć do 
bitwy: przemóc przeciwnika, zwyciężyć go! 

Modlitwa w językach może zostać użyta jako 
broń; gdy moc Ducha Świętego płynie z wewnętrz-
nego człowieka, toczy się wojna w duchu. Duch 
Święty toczy za nas walkę, ale to my musimy się 
modlić! 

Pan chce, abyśmy za pomocą ducha walczyli 
z mocami ciemności – i możemy to robić, modląc się 
w językach, wyrażając w ten sposób Ducha Świętego. 
Nie wiecie, jak się modlić? Mówcie np.: „Sprzeciwiam 
się duchowi świata, duchowi antychrysta, działają-
cemu w szkole mojej córki. Nakazuję ci, w imieniu 
Jezusa, opuścić tę szkołę”. A potem zacznijcie modlić 
się w językach, niech Duch Święty stoczy przez was 
walkę. 

Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, i to od 
Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Staje się dla nas mocą 
Ducha Świętego, a kiedy wychodzi z naszych ust, 
działa niczym miecz. Gdy mówimy w językach, auto-
rem naszych słów jest sam Bóg. 

Modlitwa na językach może stać się łatwa, 
podobnie jak dzieje się to podczas uczenia się zwy-
kłego, ludzkiego języka. Musimy jednak pamiętać, 
że źródłem tych słów jest sam Duch Święty, że nasz 
duch mówi od Niego. Z naszych ust wychodzą nasze 
słowa, ale ich inspiracją jest Duch Święty. 

Nie wymyślam słów, modląc się językami – ich 
autorem jest Duch Święty, ja wypowiadam wyłącznie 
sylaby, poddając się Jego działaniu. Mówię, choć nie 
mam zrozumienia, a wówczas słowa Ducha Świę-
tego stają się moimi słowami! Słowa mojej modlitwy 
przybierają kształt miecza, który służy m.in. do walki 
z mocami ciemności. 

Czytając słowa Pawła z 1 Listu do Koryntian 12, 
widzimy, że wśród darów duchowych istnieją różne 
rodzaje języków. Często modlimy się i doświadczamy 
tego daru, sięgając po namaszczenie, jakim jest róż-
norodność języków. Różne języki brzmią odmiennie, 
a niektóre z nich przypominają „odgłosy wojny”. 
Tak również wyraża się duch modlitwy, inspirowany 
przez Ducha Świętego. Doświadczamy tego, modląc 
się przez wiarę. 

Każdy wierzący napełniony Duchem Świętym ma 
do dyspozycji Słowa Boże: te zapisane i te wypowie-

Proste języki służą także 
do prowadzenia duchowych 
bitew. Bóg jest przecież 
wojownikiem, który 
nienawidzi, gdy Jego lud 
jest atakowany...
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dziane. Możemy zdecydować, by modlić się w języ-
kach, podążyć za Duchem na tym prostym poziomie 
i pozwolić, aby modlitwa Ducha Świętego przez nas 
stała się skuteczną bronią. Na początku możecie mieć 
z tym trudności, po jakimś czasie jednak poczujecie, 
że to nadnaturalna, ale jakże skuteczna broń z modli-
tewnej „zbrojowni”! 

Jezus skorzystał z mocy Ducha Świętego do uwal-
niania ludzi. Dzięki mocnym modlitwom w językach 
Duch Święty będzie burzył warownie i uwalniał ludzi 
– to jedno z Jego zadań! 

Głoszenie Bożych planów
Jeszcze innym wymiarem prostych języków jest 

ogłaszanie Bożej woli. W Księdze Przypowieści Salo-
mona 20:5 czytamy:

„Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda; 
lecz roztropny mąż umie jej naczerpać”. 

Kiedy modlimy się w językach, czerpiemy z rady 
Bożej niczym roztropny mąż czerpie wodę. Jezus 
powiedział (J.37-39), że Duch Święty jest niczym 
woda rzeki żywej, płynąca z wnętrza wierzących. 
Gdy modlimy się w językach, woda zaczyna płynąć, 
czerpiemy z niej i w słowach modlitwy ogłaszamy 
radę i plany Boże. 

Wielokrotnie mówiłam: „Panie, nie znam Two-
ich planów odnośnie tej dziedziny mojego życia, ale 
poddam się Duchowi Świętemu. Ufam, że okażesz 
mi swoje plany, że popłyną one wraz z Twoją radą 
niczym wody rzeki żywej”. 

Módlcie się na językach, a wymodlicie plany 
Boże. Nie ujrzycie ich ani nie poczujecie, ale Duch 
Święty przygotuje wam drogę, którą pójdziecie. Nie 
musicie tego robić osiem godzin dziennie, ale bądźcie 
świadomi, że języki oznaczają, iż możecie oznajmiać 

wolę Bożą i przygotowywać ścieżkę planów Bożych 
dla waszego życia. 

Paweł pisze, że Duch Święty wstawia się za świę-
tymi (Rzm.8:27). Wstawia się też przez nas za innymi 
ludźmi, ale czasami wstawia się i osobiście za nami. 
Gdy modlimy się w językach, Duch Święty przynosi 
nam wolę Bożą odnośnie danej sytuacji. Zaufajcie 
Mu, aby dzięki modlitwie pokazywał wam wolę Bożą 
– potem podejmijcie ważną decyzję i oczekujcie na 
jej dobre owoce. 

Zanurzcie się w świecie prostych języków – mów-
cie do Boga, budujcie siebie, wyrażajcie chwałę 
i uwielbienie, toczcie duchową walką i módlcie się 
o Boże plany: każdy wierzący może po to sięgnąć. 
Sięgnijcie po nie wszystkie, nie zadowalajcie się jakąś 
częścią! Pan pomoże wam, pokaże wam, jak korzy-
stać z mocy Ducha Świętego. Nie bójcie się wkroczyć 
w nowe, nieodkryte jeszcze obszary. 

Duchowy spacer
Czy chodziliście przez jakiś czas tą samą ścieżką, 

tą samą trasą? Po pewnym czasie człowiek poznaje 
ją na wylot, pamięta każdą skałę, każde drzewo, wie, 
gdzie musi uważać, ponieważ zna trasę. Kroczył nią 
wielokrotnie. 

Ale co zrobić, gdy znajomy mówi: „Pójdźmy nową 
ścieżką?”. Odpowiadacie pewnie: „Nie wiem, jest źle 
oznakowana, nigdy tam nie byłem”, ale przez wzgląd 
na przyjaciela próbujecie nowej trasy. Niestety, nie 
wiecie, gdzie są dziury, czy będziecie musieli schylać 
się pod gałęziami w lesie. Nie wiecie, dokąd podą-
żacie i wkrótce zaczynacie myśleć: „Mogłem pójść 
moją starą ścieżką, nie ma od niej nic łatwiejszego” 
– i w połowie drogi mówicie przyjacielowi: „Dalej już 
nie pójdę, wolę pójść moją starą, znaną mi ścieżką”. 
Za zakrętem odkrywacie skrót do dawnej trasy… „Jak 
dobrze, tutaj czuję się bezpiecznie, znam każdy cen-
tymetr tej drogi”. 

Tak właśnie niektórzy ludzie zachowują się na 
ścieżce Ducha. Znają ścieżkę prowadzącą do budo-
wania się, ale w pewnym momencie Duch Święty pro-
wadzi ich na kolejny szlak. Zdarza się, że ich własny 
duch prowadzi ich ku innemu wymiarowi prostych 
języków. Kroczycie wtedy ścieżką duchowej walki… 
aż potykacie się o kamień. Idziecie jednak dalej, 
modląc się językami, kroczycie, aż tu nagle dostajecie 

gałęzią w twarz… „Jejku,nie podoba mi się ta ścieżka, 
jest taka nieznana” – myślicie. Nie lubicie takich trud-
ności, nie chcecie borykać się z przeciwnościami, 
a w efekcie ogranicza to wasze życie modlitewne. 
Ale wytrzymajcie, bądźcie wytrwali, a wkrótce nowa 
ścieżka stanie się równie znana jak tamta stara.

Gdy niektórzy odkrywają nową ścieżkę Ducha, 
wojują lub wywyższają Pana, od razu przyjmują ją 
z entuzjazmem i tak się im podoba, że nie chcą pró-
bować innych szlaków, zawsze wybiegają na tę samą 

taka jest różnica między „prostymi językami” a „wes-
tchnieniami”. 

Wierzę, że Bóg pragnie, aby wszyscy chrześci-
janie poznali poszczególne rodzaje ekspresji Ducha 
Świętego i aby nie stanowiło to dla nich zbytniej trud-
ności. Uwaga: nie myślcie przypadkiem o sobie jako 
o bardziej duchowych, jeśli udało się wam przejść na 
kolejny poziom rozwoju w modlitwie w duchu.

Najważniejsze: poddanie się
Z 8 rozdziału Listu do Rzymian wynika, że Duch 

Święty wstawia się za modlącymi się chrześcija-
nami; jednak na tym drugim poziomie posługuje się 
nieco innymi metodami niż w przypadku „prostych” 
języków. Tam decyzja o sposobie i formie modlitwy 
już nie będzie należała do nas: musimy pozwolić 
Duchowi Świętemu zaprowadzić nas „wyżej” i pod-
dać się Jego działaniu. Akt naszej woli nie sprawi, 
że zrozumiemy westchnienia – inicjatywa należy 
do Ducha Świętego. Choć w przypadku „prostych” 
języków możemy, zgodnie z własną wolą, skorzystać 
z różnych funkcji tego poziomu, to na drugim pozio-
mie prowadzi nas Duch Święty i to On nami całko-
wicie kieruje, my tylko podążamy za Nim. A Duch 
Święty naprawdę pragnie, abyśmy wspięli się jeszcze 
wyżej, abyśmy poznali kolejne przejawy Jego działa-
nia w modlitwie. 

Nie możemy sami zacząć się modlić w ten sposób, 
ale za to w łatwy sposób Duch Święty zaprowadzi nas 
do tej modlitwy. Tak łatwy, że nowe dźwięki staną 
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drogę. Gdy Duch Święty pragnie zaprowadzić ich na 
inną ścieżkę, szybko z niej zbaczają, aby powrócić 
do tego, co znane i lubiane. Nie róbcie tego, krocz-
cie z Duchem po wszystkich ścieżkach, gdyż każda 
okaże się źródłem błogosławieństwa. Duch Święty 
chce, abyśmy poznali każdą drogę i potrafili się 
po niej poruszać, a im więcej będziecie pracowali 
z Duchem Świętym, tym staniecie się silniejsi i wraż-
liwsi. Czeka na was świat języków, jakiego jeszcze 
nie znacie – odkryjcie go! 

Spójrzmy teraz na List do Rzymian 8:26:
„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy 

naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak 
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewy-
słowionych westchnieniach”. 

Gdy modlimy się na językach, Duch Święty wsta-
wia się za nami w „niewysłowionych westchnieniach”, 
czyli modli się, używając niezrozumiałych dla nas 
dźwięków, zwanych właśnie westchnieniami. Modli-
twa na językach jest także formą takich westchnień, 
gdyż te dźwięki są nadnaturalne, ludzki język ich nie 
obejmuje – nie posiadamy niebiańskiego słownika. 
Modląc się na językach, formułujemy sylaby i wyra-
zy, których znaczenia ludzki rozum nie jest w stanie 
przeniknąć. 

Istnieją różne rodzaje westchnień. Czy wiecie, że 
słowo to pojawia się wielokrotnie w Starym i Nowym 
Testamencie? Przecież Bóg nie uznałby danego słowa 
za dziwne, skoro wybrał je, aby opisać formę potęż-
nej, duchowej modlitwy. 

Pierwszym etapem modlitwy na językach są proste 
języki – ale tuż za nimi znajduje się kolejny wymiar 
tej formy nadludzkiej komunikacji. Nazywam ją „dru-
gim poziomem” albo „westchnieniami”, stanowią-
cymi inną stronę modlitwy w Duchu Świętym, która 
ma osiągać nieco odmienne cele w świecie ducho-
wym. Bóg pragnie, abyście się zanurzyli w „westch-
nieniach”, aby stały się one częścią waszego życia 
duchowego. Używam słowa „poziom”, gdyż Duch 
Święty musi nas wynieść właśnie na kolejny poziom, 
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się dla nas równie naturalne, jak w „prostych” języ-
kach. Po pewnym czasie będzie to nieodłączna część 
naszego życia modlitewnego, gdyż Duch Święty żyje 
w nas i jest nam bliski. Naprawdę chce objawić się 
nam w modlitwie. O wiele bardziej tego pragnie, niż 
Kościół jest gotowy Mu na to zezwolić. 

Wyobraźcie sobie granicę oddzielającą „proste” 
języki od „westchnień” – nie jakąś przepaść, nie silnie 
strzeżoną linię umocnień, której nie da się pokonać, 
ale niewielką różnicę w sposobie prowadzenia przez 
Ducha Świętego. To On, nie my, inicjuje modlitwę 
„drugiego” poziomu. Jeśli droga do westchnień jest 
zamknięta – sami nie przejdziemy dalej. Jednak jeśli 
zastaniemy ją otwartą, śmiało możemy przejść dalej. 

Im więcej Go znacie, tym szybciej rozpoznacie, 
że wstawia się za wami właśnie w westchnieniach, 
spostrzeżecie różnicę w sposobie reakcji modlitewnej 
własnego ducha. Jakieś „szczególne namaszczenie” 
wcale nie jest potrzebne – poddajcie się prowadze-
niu! Zanurzenie się w „westchnieniach” jest naprawdę 
łatwe, gdy Duch Święty otwiera dla nas drzwi. Proste 
języki wydają się naturalnym sposobem modlitwy. 
Podobnie jest z „drugim” poziomem, to także wła-
ciwe miejsce przebywania z Duchem Świętym, gdzie 
efekty są potężne. Wyzwolone zostają zmiany, wola 
Pańska zostaje objawiona sercom wiernych, przyj-
mują je całe miasta i narody. Duch Święty najlepiej 
wie, jak mamy się modlić. Powinniśmy więc Mu się 
poddać, aby wymodlił przez nas wolę Pana!  

Jak prowadzi Duch Święty? 
Ogólna kategoria „westchnień” dzieli się na 

różne kategorie dźwięków duchowej komunikacji. 
Ich pierwszym wyrazem są „westchnienia” – nazy-
wam je tak, jak brzmią. Wiemy już, że każdy spo-
sób komunikacji w Duchu Świętym na językach jest 
w pewnym sensie westchnieniem, gdyż nasze umysły 
nie są w stanie sobie ich przyswoić. Ale na drugim 
poziomie istnieje szczególny rodzaj westchnień, gdyż 
takie dźwięki wydajemy, gdy modlimy się w duchu 
w ten sposób. 

Jeśli przysłuchacie się wewnętrznemu człowiekowi 
podczas modlitwy, okaże się, że westchnienia kryją się 
tuż za „prostymi” językami. Wcale nie jest tak, że potrze- 
ba do nich jakiegoś szczególnie rzadkiego namasz-
czenia. Nie jest trudno dotrzeć do potrzebnego 

namaszczenia i nie jest trudno poddać się prowadze-
niu Ducha Świętego, choć tradycje religijne i inne 
ograniczenia będą przeszkadzały nam w przejściu na 
„kolejny” poziom. Ale pamiętajcie: ten typ modlitwy 
niesie uwalniającą moc! 

Nie wszystkie modlitwy opierają się na westchnie-
niach, gdyż Bóg posiada znacznie większy arsenał 
środków do wykorzystania w świecie duchowym. 
Istnieją jednak momenty, w których Duch Święty pra-
gnie, abyście regularnie poddawali się „westchnie-
niom”. Nie możecie czekać na trzęsienie ziemi, które 
wskaże wam tam drogę; z drugiej strony nie da się po 
prostu stwierdzić: „Dobra, to zaczynamy wzdychać”. 
Nie, poddanie się Duchowi Świętemu jest kluczowe. 

Zacznijcie od prostych języków; później przeko-
nacie się, że odkrywacie dźwięki westchnień i może-
cie się poddać prowadzeniu przez Ducha Świętego. 
Zajrzyjcie głęboko w swojego wewnętrznego czło-
wieka, sprawdźcie, czy docieracie na „głębokość” 
westchnień. Jeśli brama okaże się otwarta – przejdźcie 
przez nią. Jeśli nie – zostańcie na poziomie prostych 
języków. Pamiętajcie: im lepiej znacie drogi Ducha 
Świętego, tym szybciej rozpoznajecie sposoby Jego 
działania i ekspresji. Gdy modlę się, zwykle pytam 
Ducha Świętego o Jego drogę i objaśnienie sytuacji; 
nie szukam jakichś specjalnych wrażeń, badam tylko, 
jak głęboko mam wejść w daną modlitwę. A potem 
poddaję się Jego prowadzeniu, nie zadaję zbędnych 
pytań, tylko jadę wyznaczoną drogą! 

Najpierw ustalam w prostych językach, jak Duch 
Święty pragnie się wyrazić. Często okazuje się, że 
zmierza do drugiego poziomu – ale to od woli danej 
osoby zależy, czy podda się Jego prowadzeniu. Im 
częściej poddajecie się westchnieniom, tym szyb-
ciej przekonacie się, że linia podziału między nimi 
a prostymi językami jest bardzo płynna i można ją 
wielokrotnie przekraczać. Jednak istnieje wiele pla-
nów Ducha Świętego, których realizacja nie obędzie 
się bez wstąpienia na drugi poziom; On tylko czeka 
na osobę, gotową modlić się na tej wysokości, aby 
okazać swoją wolę w danej sytuacji. 

Westchnienia są łatwe, jeśli odpowiednio się do 
nich podejdzie. O czym tak naprawdę marzysz? Nie 
myśl wyłącznie o rzeczach, które naturalnie przy-
chodzą na myśl… Postaraj się odnaleźć Boże myśli, 
umieszczone w twoim sercu. Co Pan ci dał? Czy są 

to marzenia na temat kościoła, miasta, narodu, może 
świata? Zacznijcie się o to modlić, gdyż często takie 
pragnienia wyrażają się za pomocą westchnień. 
Duch Święty także pragnie, aby Jego plany zaczęły 
być realizowane na ziemi. Modląc się o nie zacznie-
cie czuć i wyrażać Jego dążenia, choć często nie 
będziecie świadomi szczegółów planu, o który się 
modlicie. 

Bóg wysłuchuje westchnień
W Starym Testamencie widzimy wiele przykła-

dów ludzi modlących się w westchnieniach. W Księ-
dze Wyjścia 2:23-25 czytamy:

„Po upływie długiego czasu umarł król egip-
ski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy 
i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej 
pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. 
I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów: Bóg 
ujął się za nimi”.

Dzieci Izraela cierpiały, żyjąc w niewoli i prze-
śladowaniach, w warunkach dalekich od przezna-
czonych przez Boga. Jęczeli więc i wołali do Boga 
z głębi swoich serc, a Pan usłyszał ich narzekania 
i westchnienia i wspomniał na zawarte niegdyś przy-
mierze. Wyznaczył więc Mojżesza, który miał stać się 
narzędziem ucieczki i zaczął przygotowywać drogę 
wyjścia. Izraelici nie odczuli tego od razu, ale Bóg już 
zaczął działać! Wysłuchał westchnień, które przynio-
sły wybawienie Izraelitom. 

Pan wykorzystuje pochodzące prosto z serca 
westchnienia wierzących, aby przynieść uwolnienie, 
wyzwolenie czy życie modlącemu się lub zmienić 
ludzką sytuację. Czy jakakolwiek sfera waszego życia 
jest atakowana przez nieprzyjaciela? Modlitewne 
westchnienia mogą przynieść wam wybawienie. 
Jednak „westchnienia” nie są jedynym sygnałem, na 

który Pan reaguje, są raczej częścią arsenału modli-
tewnego. Mają za zadanie zrodzić wolę i plan Boży, 
przywołać życie, zniszczyć śmierć, uwolnić i skiero-
wać życie na właściwy tor. 

Pan nie zatrzymał się na wyrwaniu ludu z nie-
woli egipskiej – obiecał, że doprowadzi  go do ziemi 
płynącej mlekiem i miodem. Ich modlitwy, ich wes-
tchnienia przyniosły im wolność oraz miejsce w ziemi 
obiecanej. 

Duch Święty na nich zstąpił 
Ale skoro zdarzyło się to w czasach Starego Testa-

mentu, to jak mogli się w ten sposób modlić? Przecież 
nie mieli Ducha Świętego, jak dzisiejsi chrześcijanie. 
Musimy zrozumieć, kim jest Duch Święty i jak działa; 
w Liście do Rzymian 8:26-28 czytamy, że wspiera-
nie nas w westchnieniach jest naturą Ducha. W Sta-
rym Testamencie Bóg przychodził do swoich dzieci 
i wzbudzał wśród nich Ducha modlitwy. Oczywiście 
nie mogli modlić się w „językach”, jako że nie zostali 
ochrzczeni Duchem Świętym, ale mieli tego samego 
Ducha, który zstępował na nich i przez nich działał. 
Natura Ducha się nie zmienia – jednak w Nowym 
Testamencie On nie tylko zstępuje na wierzących, ale 
i w nich przebywa. W porównaniu z tamtymi nasze 
modlitwy są znacznie bogatsze, gdyż mamy możli-
woć posługiwania się językami. Skoro więc Duch 
wprowadził Izraelitów do modlitewnych westchnień, 
to tym bardziej was poprowadzi. Ograniczy wasze 
słabości, a modlitwa zrodzi nowe zwycięstwo! 

Gdy poddacie się „westchnieniom”, Duch wysłu-
cha waszych próśb i wyzwoli nowy rodzaj modlitwy. 
Duch wstawia się za świętymi i poprzez świętych, 
gdyż taki jest zamysł Boga. 

Życie w westchnieniach
Przyjrzyjmy się postaci Anny z Pierwszej Księgi 

Samuela. Modliła się w świątyni, gdyż nie miała 
dzieci, co w tamtych czasach stanowiło straszną 
hańbę. W tej sferze życie Hanny podlegało ogranicze-
niom: przecież wolą Bożą jest, byśmy mieli potom-
stwo. Dlatego też kobieta wołała do Boga o pomoc 
(1Sam.1:10,12-13). 

„Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana 
i bardzo płakała. A gdy tak długo przed Panem się 
modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna 
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ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu 
jej zaś nie było słychać”. 

Modliła się wśród łez; jej usta poruszały się, 
ale nie wydobywał się z nich żaden głos. Modliła 
się z taką mocą, że weszła w westchnienia – choć 
nie wydawała żadnych dźwięków. Musiała dziwnie 
wyglądać, gdyż Heli wziął ją za pijaną, ale pomy-
lił się: nie był to wpływ alkoholu, Anna poddała się 
Duchowi modlitwy! Spytał ją: „Dopókiż będziesz 
się zachowywać jak pijana?”. W ogóle nie rozumiał 
natury tej modlitwy. 

Serce mi się kraje, gdy pomyślę, jak wielu przy-
wódców dzisiejszych kościołów nie pojmuje sztuki 
wstawiennictwa. Modlę się, abyśmy nigdy nie utracili 
tej umiejętności z powodu braku wiedzy, niezrozu-
mienia w Ciele Chrystusa, tradycji religijnej lub ludz-
kiego strachu. 

Anna odpowiedziała: „Nie, mój panie! Lecz 
jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego 
trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed 
Panem”. Heli od razu ją zrozumiał: „Idź w pokoju, 
a Bóg Izraela da ci to, o co Go prosiłaś”. We właści-
wym czasie narodził się Samuel – skutkiem modlitwy 
pełnej westchnień było nowe życie! 

Jezus przygotowuje się na cud
Klasycznym przykładem modlitwy w westchnie- 

niach jest historia Łazarza. Gdy Jezus znalazł się 
w Betanii, Łazarz był martwy od czterech dni, 
a Maria i Marta opłakiwały go wraz ze zgromadzo-
nymi religijnymi Żydami, którzy nie darzyli Jezusa 
zbyt wielką sympatią. Wydawało się, że nic więcej 
nie da się zrobić, że Jezus mógłby pocieszyć obie 

siostry i dalej głosić oraz uzdrawiać ludzi w innych 
miejscowościach. Przecież Łazarz już nie żył… 
Ale Jezus przyszedł do miasta, aby wstrząsnąć jego 
duchową atmosferą, wypełnić plan Boga i wskrzesić 
człowieka! Chrystus poddał się Duchowi Świętemu, 
a częścią oręża z arsenału modlitwy były właśnie 
westchnienia. 

Gdy dotarł na miejsce, najpierw spotkał się z sio-
strami i odczuł negatywną, duchową atmosferę. 
Czytamy: 

„Jezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących 
Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu 
i wzruszył się” (J.11:33). Czyli westchnął w duchu. 
Użyte tam greckie słowo embrimaonai oznacza 
„prychnąć z gniewem, westchnąć ze zdenerwowania, 
jęczeć”. Jezus poddawał się modlitwie z westchnie-
niami, a religijni przywódcy skomentowali: „Patrz, 
jak go miłował”. 

Zmiana duchowej atmosfery
Skąd te westchnienia Jezusa? Duchowa atmos-

fera nie sprzyjała zrealizowaniu Bożych planów. Żal, 
niewiara, zamieszanie musiały zostać przełamane, 
a Jezus wiedział, że dokona tego dzięki takiej modli-
twie – w przeciwnym razie modliłby się inaczej. Dla-
tego modlił się, rozgniewany warunkami, które zastał, 
siłami ciemności, które działały poprzez obecnych 
ludzi, kreując tam atmosferę niewiary. Jakże dziwnie 
musiała wyglądać ta modlitwa, a mimo to zebrani nie 
mieli pojęcia, jak potężna machina duchowa została 
puszczona w ruch. 

Religijne schematy sprawiają, że myśląc o Jezu-
sie, widzimy obraz pokornego, długowłosego męż-
czyzny, który nigdy nikogo nie obraził. Widząc Go 
u Łazarza, wiele religijnych osób uznałoby Jezusa 
za osobę niezrównoważoną emocjonalnie, która na 
pewno nie ma żadnej służby, a już jej metody działa-
nia nie są do zaakceptowania. Chroń nas Panie przed 
takim milusińskim chrześcijaństwem – lepiej iść za 
Jezusem! 

Jezus ustanawia wzór
Ale z Pisma wynika, że Pan modlił się w ten spo-

sób – przecież jest wojownikiem, lwem z plemienia 
Judy, który pokonał swoich wrogów. Jezus dał nam 
przykład, który powinniśmy naśladować: modlił 
się w westchnieniach. Dlatego też powinniśmy to 
robić w kościele, publicznie, nie tylko w domowym 

zaciszu. Pan robił to na ulicy, a tymczasem nie jest 
to praktyka akceptowalna w wielu wypełnionych 
Duchem kościołach. Nie znamy tej modlitwy, boimy 
się jej albo po prostu nie chcemy nikogo urazić. 
Każde biblijne nauczanie można wykrzywić – ale nie 
może stać się to wymówką dla zaniechania tego typu 
modlitwy. Bóg dał nam tę broń, abyśmy wykorzystali 
ją przeciwko siłom ciemności w naszych państwach 
i miastach! 

Bóle porodowe
Na drugim poziomie modlitwy w języjach naty-

kamy się też na tak zwane bóle porodowe. Bardzo 
często mają one miejsce wraz z westchnieniami. Bar-
dzo ciekawy przykład modlitwy z bólem porodowym 
znajdziemy w 1 Księdze Królewskiej 18:41-44. Eliasz 
najpierw pokonał proroków Baala, a następnie udał 
się na górę, aby wymodlić obiecany deszcz. 

„Potem rzekł Eliasz do Achaba: Podnieś się, jedz 
i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab 
wstał, aby jeść i pić, Eliasz zaś wstąpił na szczyt 
Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między 
swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł: Nuże, 
wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten, wstą-
piwszy i spojrzawszy, rzekł: Nie ma nic. I rzekł do 
niego: Powtórz to siedem razy. Za siódmym razem 
rzekł: Oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi 
się z morza”.

Eliasz przyjął pozycję, która w starożytności była 
typową pozycją porodową. Upadł na ziemię i wtulił 
głowę pomiędzy kolana. Pozycja porodowa symboli-
zowała to, co działo się w świecie duchowym. Musiał 
przebywać w niej dość długo, gdyż sługa dopiero 
za siódmym razem doniósł o pierwszej chmurze, 
zwiastunie deszczu (w Nowym Testamencie sym-
bolu Ducha Świętego, powiązanego także z prze-
budzeniem). Obecnie znajdujemy się u progu żniw 
czasów końca, ale najpierw musi spaść duchowy 
deszcz. Powinniśmy go wymodlić w bólach poro- 
dowych! 

Spójrzmy teraz na fragment z Nowego Testa-
mentu (Jk.5:17-18). Jak opisuje on modlitwę Eliasza? 
Jako modlitwę „usilną”. Robił tak siedmiokrotnie, 
wstawiał się, aż ujrzeli chmurę niosącą deszcz. 
Bóle porodowe są potężną bronią w duchu: użyte 
w modlitwie doprowadzają do sprowadzenia woli 

Bożej na ziemię. I nie myślcie przypadkiem, że 
mężczyźni z oczywistych przyczyn nie mogą się tak 
modlić, gdyż chodzi tu nie o naturalny, ale duchowy 
poród, który jest możliwy dla każdej osoby otwartej 
na działanie Ducha Świętego. 

Poddaj się Duchowi Świętemu
Naturalne jest, że ludzki duch ma zradzać na 

ziemi plany i wizje Boga, tak samo jak Duch Święty 
pragnie wtłaczać życie tam, gdzie wcześniej była 
niewola i śmierć. Gdy mamy z Nim społeczność 
poprzez czytanie Pisma i modlitwę, Pan zasiewa 
w nas nasiona tychże planów. Potem zalążki dojrze-
wają, aż nastaje czas ich porodu i tak jak rodząca 
kobieta prze, aby wypchnąć dziecko, tak my przemy 
dzieła Ducha Świętego, a towarzyszą temu bóle poro-
dowe. Podczas porodu nie wystarczy jedno większe 
parcie, zwykle jest to długotrwały proces. Podobnie 
długotrwałe mogą wydawać się modlitwy mające na 
celu zniszczenie warowni diabelskich lub jego pla-
nów. Ale gdy tylko wymodlimy nasze potrzeby, czu-
jemy uwolnienie, zupełnie jak matka po narodzinach 
dziecka. 

Jedna uwaga: modląc się, nie musicie udawać, że 
rzeczywiście rodzi się wam dziecko… Dochodziły 
mnie słuchy, że niektórzy ludzie tak robią podczas spo-
tkań modlitewnych, a to raczej nie ma nic wspólnego 
z duchowością. Poddajcie się mocy Ducha Świętego, 
westchnieniom, które kończą się modlitewną formą 
„bólów porodowych”. Westchnienia bywają ciche lub 
głośne, ale nie musicie przyjmować nienaturalnych 
pozycji lub wyprawiać innych dziwnych rzeczy. 

Czasami nasze ciała reagują na to, co Duch 
Święty robi w modlitwie: wymachujemy rękoma, 
demonstrujemy łamanie kajdan i przerywanie wię-
zów. W Księdze Jeremiasza 30:6 dowiadujemy się, 
że prorok widział mężczyzn z rękami na biodrach, 
których oblicze zbielało. Czasem, gdy modlimy się 
w bólach porodowych, naturalnym odruchem ciała 
będzie położenie rąk na biodrach. Nie dzieje się tak 
zawsze, a najważniejsze jest poddanie się działaniu 
Ducha Świętego. 

Modlitwa porodowa
Ciekawy opis modlitwy znajduje się w Księdze 

Izajasza 42:13-14: 
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 „Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi 
zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje 
okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Już 
długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywa-
łem się; lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę 
zawodzić i skomleć”. 

Pan wydaje głośne okrzyki, a Duch ponagla nas, 
byśmy przeszli na inny poziom modlitwy – ku wes-
tchnieniom prowadzącym do duchowych narodzin. 
Jeśli się temu poddacie, doświadczycie narodzin 
nowej, duchowej rzeczywistości. Czasem będzie 
się wam wydawać, że musicie się strasznie mocno 
napracować, żeby osiągnąć cel modlitwy. Co więc 
macie zrobić? Módlcie się! Niech nastąpią westchnie-
nia i bóle porodowe! Pan będzie wołał przez nas, 
kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu, skorzysta 
z naszego głosu. Pismo mówi, że Pan przez długi 
okres zachowywał milczenie, ale teraz odezwał się 
z powodu modlitw swojego ludu! 

Konieczne do porodu
W Księdze Izajasza 66:7-9 czytamy:
„Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, 

zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. Kto 
słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy 
ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród 
może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, 
zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. 
Czy Ja mam doprowadzić płód do samego łona, 
a nie dopuścić do porodu? – mówi Pan – albo czy Ja, 
który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? 
– mówi twój Bóg”.

Kiedy przeczytamy te wiersze razem, widzimy, że 
Syjon, czyli w naszym przypadku Kościół, nie może 
porodzić bez bólów porodowych. Kto słyszał o czymś 
takim? Czy można porodzić bez bólu? Oczywiście, że 
nie. Jeśli tak się stanie, rodzą się słabe, chore i niedoj-
rzałe duchowo dzieci. Bóle przychodzą, gdy dziecko 
może się już urodzić. Jeśli przyjdzie na świat wcze-
śniej, zginie lub będzie potrzebowało inkubatora. Bez 
bólu nie ma silnych dzieci – ale pamiętajmy także, 
że nie jest to jedyny rodzaj dostępnej nam modli-
twy, która miałaby być cudownym panaceum na 
wszystko. 

Choć naród nie może powstać w ciągu jednej 
chwili, to duchowe dzieci „Syjonu” opuszczają łono 

tuż po przyjściu bólów. Przebudzenie nie nadej-
dzie w ciągu jednego dnia, ale po wielu miesiącach 
modlitw, w tym „bólów porodowych”. I wtedy moc 
nieprzyjaciela zostanie złamana. Nie zapominajmy 
zatem o tej broni. 

Kto niszczy sny Boga? 
Pan umieszczał w sercach ludzi swoje wizje, 

plany, marzenia o przebudzeniu i zamierza je zreali-
zować. Między innymi dlatego czuwa nad nami Duch 
modlitwy – Pan nie zaczyna czegoś, aby skończyć 
w połowie, nie dokonuje „aborcji” swoich ducho-
wych dzieci. Robi to Kościół, kiedy się nie modli. To 
ludzie zamykają duchowe łono poprzez niewiarę, 
strach, brak modlitwy. 

Spójrzmy na Księgę Jeremiasza 30:5: 
„Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? 

Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami 
na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich 
zbladło?”.

Wtedy Izrael przeżywał opresje, ale trzy wiersze 
dalej Duch Święty zapowiada: 

„I stanie się w owym dniu – mówi Pan Zastępów: 
Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już 
go nie ujarzmią cudzoziemcy”.

Złożona już obietnica wolności nie została jesz-
cze spełniona; niewola musiała się skończyć, a de- 
moniczne twierdze powinny były runąć. Aby to osią-
gnąć, lud Boga wołał w modlitwie i cierpiał „bóle 
porodowe”.

Kolejne bóle 
W Liście do Galacjan 4:19 Paweł pisze: 
„Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki 

Chrystus nie będzie ukształtowany w was”. 
„Znów w boleści was rodzę” – powiedział Paweł 

do Galacjan, czyli już wcześniej modlił się o nich w ten 
sposób. Na początku, aby doznali zbawienia. Potem, 

kiedy wpadli w religijną niewolę, która musiała zostać 
złamana wraz z demonicznymi mocami za nią odpo-
wiedzialnymi. Celem modlitwy Pawła było ukształ-
towanie w nich Chrystusa, wyparcie z ich życia sił 
ciemności i wprowadzenie planów Bożych. 

Pan szuka ludzi gotowych do przejścia przez 
modlitewne bóle porodowe, którzy poświęcą się 
tej modlitwie prowadzeni przez Ducha Świętego. Bóg 
jest gotowy – a wy? Jeśli Mu się poddacie, wkroczycie 
do nowego świata, będziecie zmieniać przeznacze-
nia ludzi, kościołów, miast i narodów. 

Płacz
Rodzajem westchnień jest także płacz, wielokrot-

nie opisywany na kartach Biblii jako narzędzie Ducha 
Świętego w modlitwie. 

Dlaczego płacz? Mieszkający w nas Duch Święty 
może zostać zasmucony, gdy wola Boża względem 
naszego życia lub danej sytuacji nie zostaje wypeł-
niona, a przecież Jego głównym zadaniem jest wypeł-
nianie woli Pana. Tak, Duch Święty także płacze 
i szlocha, Bóg odczuwa żal, smutek i współczucie 
dla swojego ludu. W Liście do Efezjan 4:30 czytamy, 
byśmy „nie zasmucali Bożego Ducha Świętego”, 
Psalmy opowiadają, jak dzieci Izraela zasmuciły 
Pana, jak ludzkie grzechy łamią Jego serce. 

Bóg pragnie wyrażać swoje emocje przez nas 
i przez nasze modlitwy, aby naturalna rzeczywistość 
podporządkowała się Jego woli. Dzieje się tak między 
innymi poprzez płacz i nasze emocje. Pamiętajmy, że 
możemy odczuwać emocje Ducha Świętego równie 
dobrze, jakby to były nasze własne uczucia, ale tak 
naprawdę łączymy się z sercem Pana. Płacz zaczyna 
się w świecie duchowym, przenika do wewnętrznego 
człowieka, aby zostać wyrażony w modlitwie. To 
Duch Święty inicjuje poszczególne formy ekspresji tej 
modlitwy, nie zaczniemy płakać, jeśli nie zostaniemy 
ku temu poprowadzeni, my tylko poddajemy się Jego 
działaniu. 

Jeremiasz, płaczący prorok 
Jeremiasz dał się poznać jako płaczący prorok. 

Widział grzechy ludu Bożego i jednocześnie odczu-
wał miłość Pana, Jego pragnienie, aby odrzucili 
grzech i odnowili społeczność z Nim. Wielokrot-
nie mówił, że ma złamane serce i oczy pełne łez. 

Opłakiwał ich grzechy i niewolę będącą ich skut-
kiem, odczuwał Bożą troskę i zazdrość o Jego lud. 
Wiedział, że z powodu ogromu przewinień odsu-
nęli się od woli Pana, dlatego nawoływał do pokuty 
(Jr.9:16-20):

„Tak mówi Pan Zastępów: Uwaga! Wezwij-
cie płaczki, niech przyjdą, i poślijcie po żałobnice, 
niech się zjawią! Niech przyjdą śpiesznie i podniosą 
nad nami skargę, aby z naszych oczu popłynęły łzy, 
a nasze powieki były zroszone wodą! Gdyż głos 
skargi słychać z Syjonu: Jakże jesteśmy spustoszeni, 
wielką hańbą okryci, bo musimy opuścić ojczyznę, 
porzucić nasze mieszkania! Tak, słuchajcie kobiety, 
słowa Pana i niech wasze ucho przyjmie słowo Jego 
ust: Uczcie wasze córki skargi, jedna drugą pieśni 
żałobnej: Śmierć wdarła się przez nasze okna, weszła 
do naszych pałaców, aby wytracić dziecko z ulicy, 
młodocianych z placów!”.

Jeremiasz sam płakał i wzywał lud, aby pła-
kał wraz z nim, gdyż odcięli się od społeczności 
z Panem. Owocem buntu ich serc była śmierć: nie 
tylko fizyczna, ale i duchowa, dlatego Duch Święty 
nawoływał do płaczu i pokuty, do uniżenia się przed 
Bogiem. I dziś Duch Święty nawołuje kobiety i męż-
czyzn, aby ukorzyli się przed Panem, aby robił tak 
cały Kościół. 

Skruszenie twardego podłoża
Płacz służy nie tylko jako narzędzie skruchy i zła-

mania grzechu, działa także niczym „pług” Ducha 
Świętego, który rozrywa stwardniałe skiby ziemi 
w naszym życiu (Jr.4:3; Oz.10:12). Jeśli nasze serca 
w jakimkolwiek miejscu stwardniały, odczuwanie 
emocji może być bardzo trudne. Płacz w cudowny 
sposób niszczy takie przeszkody, kruszy stwardniałe 
podłoże. Wielokrotnie Duch Święty pokazywał mi 
moje serce i wskazywał zatwardziałe, buntownicze 
obszary mojej osobowości. Wtedy mój duch odpo-
wiadał płaczem podczas modlitwy. Duch Święty, 
obecny we mnie, płakał, gdyż nieposłuszeństwo 
i inne grzechy sprawiły, że przestał być Panem 
mojego życia w danej sprawie. Pan pragnął uwolnić 
mnie od tego grzechu. Prawdziwy płacz nie zaczyna 
się w umyśle lub sferze emocji, lecz w duchu, który 
wyczuwa stan serca Bożego. Czasami, gdy płacze się 
w modlitwie, z oczu płyną prawdziwe łzy, a czasami 
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Pan nie zaczyna czegoś, 
aby skończyć w połowie, 
nie dokonuje aborcji swoich 
duchowych dzieci. Robi to 
Kościół, kiedy się nie modli. 
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nie, ale zawsze odczuwa się płacz Ducha Świętego, 
który kruszy stwardniałe miejsca i wyzwala współ-
czucie, oczyszczenie i łaskę naszego Pana. Bóg 
wzywa swój lud, aby płakał przed Nim, aby rozdzie-
rał przed Nim swoje serca, a nie szaty (Jl.2:13). 

Gdy zaczynamy się modlić w ten sposób, cza-
sami poczujemy smutek w duchu, a czasami będą 
to nasze własne emocje. Nie może jednak nad nami 
zapanować cielesna melancholia. Nie powinniśmy 
także chodzić przygnębieni i smutni całymi dniami, 
tylko dlatego, że „wyczuwamy smutek Boży”. Zwy-
kłe, ludzkie emocje nie mają mocy. 

Poddajcie się Duchowi Świętemu i korzystaj-
cie z tego rodzaju modlitwy, ale zachowujcie swoją 
radość w Chrystusie. Wiem, że jednoczesne zawodze-
nie, płacz, pokuta wydają się nie współgrać z rado-
waniem się, ale tak to już jest w Królestwie Bożym. 
Z jednej strony nosimy Boży smutek, ale z drugiej 
powinniśmy pamiętać, by zachować radość ducha. 
Pamiętajcie: jeśli modlitwa wyzwala melancholię lub 
depresję, to nie została zainicjowana przez Ducha 
Świętego, lecz przez ludzką duszę. Poproście wtedy 
Boga o ponowne wprowadzenie w sferę ducha, módl-
cie się aż do uwolnienia i radujcie się! 

Nauka wrażliwości 
Kiedy poznawałam sztukę wstawiennictwa, moje 

serce uczyło się wrażliwości na Ducha Bożego; kiedy 
wiedziałam, że jest On zasmucony, sama wpadałam 
w przygnębienie. Zwykle przygnębienie jest zwyczaj-
nym atakiem diabła, ale czasami rozpoznajemy, że 
Duch Święty wewnątrz nas jest przygnębiony. Tylko 
praktyka pozwala na szybkie rozróżnienia źródeł tych 
dwóch uczuć; jeśli jesteście atakowani, módlcie się, 
aby przemóc atak. 

Pamiętam, jak rozmawiałam z kimś przez telefon, i 
osoba ta powiedziała, że wszystko u niej w porządku, 
a ja w duchu byłam przekonana, że tak nie jest. Duch 
Święty przynosi wiedzę i poznanie, odsłania prawdę 
o ludziach, a Jego wskazówki są na tyle szczegółowe, 
że wiemy, co się dzieje i co mamy zrobić. Pan da 
wam objawienie tylko wtedy, gdy jest to konieczne, 
aby inna osoba doznała uwolnienia. Zrozumieniu 
towarzyszy pokój, nawet gdy widzicie dzieła demo-
nów i inne obrzydliwe rzeczy. Jednak to nie emocje, 
ale wiedza i objawienie powinny stać się impulsem 

do modlitwy. Rozróżniajcie duchy, bo tylko Duch 
Święty uwalnia ludzi i zbliża ich do Jezusa. 

Kiedy odłożyłam telefon, pomyślałam: „Skąd to 
uczucie pustki i smutku?”. Pan kazał mi modlić się o tę 
osobę, wstawiać się za nią, aby jej potrzeby zostały 
zaspokojone. Padłam na kolana i modliłam się, łka-
jąc, a potem uczucie ciężkości szybko ulotniło się. 

Czasem możecie wiedzieć podczas modlitwy, 
o kogo i o co dokładnie chodzi, a czasami nie – to 
nie wasza sprawa. Duch Święty potrzebuje, abyście 
się modlili i wypełnili swoje chrześcijańskie zada-
nie. Nie róbcie religijnych przedstawień, mówiąc: 
„Modliłem się wczoraj, bo Pan pokazał mi twoje 
potrzeby”. Mniej mówcie, a więcej módlcie się 
w swojej komorze. I zawsze pamiętajcie, by chro-
nić swoją radość, doprowadzajcie do zwycięstwa 
i cieszcie się! 

Żniwa – naturalna rzecz
W Psalmie 126:5-6 czytamy: 
„Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z rado-

ścią! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, 
będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje”. 

Płacz w duchu podczas modlitwy jest formą sia-
nia – gdy płaczemy, będziemy zbierać z radością! 
Ale musimy siać ze łzami i wychodzić z płaczem, 
prowadzeni przez Ducha Świętego. Nasze własne 
metody nie zdadzą egzaminu. Pamiętam, jak kilka lat 
temu modliłam się z przyjaciółką, która w pewnym 
momencie powiedziała, że powinnyśmy pomodlić 
się o mojego brata. Nie odczuwałam takiej potrzeby, 
ale chciałam być posłuszna Bogu i zaczęłyśmy się 
modlić. Porwał mnie Duch Święty – choć wcześniej 
czułam pustkę, wpadłam w westchnienia i bóle poro-
dowe, potem także płakałam. Odczuwałam, że Duch 
Święty robi coś wielkiego w życiu mojego brata, a ja 
musiałam to wymodlić – zrobiłam to, aby po pewnym 
czasie o wszystkim zapomnieć. 

Po kilku tygodniach spotkałam się z bratem i oka-
zało się, że odczuł powołanie do służby i wkroczył 
na nowy poziom chodzenia z Bogiem. Później zro-
zumiałam, że moje wstawiennictwo sprzed kilku 
tygodni utorowało drogę dla Bożych planów. Kiedy 
poddajemy się Jego prowadzeniu, we właściwym 
czasie dojdzie do realizacji Bożych celów, a żniwa 
będą wspaniałe. 

Okrzyk
Przechodzimy właśnie do ostatniego środka eks-

presji w modlitwie językami, który nazwałam wykrzy-
kiwaniem. Na kartach Biblii ludzie wielokrotnie 
krzyczeli do Boga, ale chodzi mi bardziej o dźwięk 
przypominający ryk lwa. 

W Księdze Izajasza 42:13 czytamy: 
„Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi 

zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje 
okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo”. 

Bóg jest wojownikiem i nigdy nie zaakceptuje 
obecności wroga – ze wściekłością reaguje na zamy-
sły nieprzyjaciela, rzucając przy tym donośny zew 
i wydając okrzyk bojowy. Wyrusza do bitwy, aby 
zademonstrować swoją siłę w starciu z wrogiem. 

Jezus został nazwany Lwem z Pokolenia Judy. On 
ryczy na nieprzyjaciół, na wszystko to, co sprzeciwia 
się Jego zamysłom (Jr.25:30-31, Am.1:2). Jezus niena-
widzi zła (Hbr.1:9) i przyszedł na ziemię zniszczyć 
dzieła diabła (1J.3:8). Ta postawa udziela się Jego słu-
gom, aniołom, które „krzyczą głosem donośnym, jak 
ryk lwa” (Obj.10:3). 

Jesteście dziećmi Bożymi – w waszych sercach 
także jest miejsce na krzyk! Macie tę samą naturę, 
a Duch Święty pragnie wyrazić przez was Lwa 
z Judy – Jezusa, który ma moc burzenia diabelskich 
warowni, który wznosi sztandar Bożej sprawiedliwo-
ści. Tak oznajmijcie Boże zwycięstwo! Pamiętajcie, 
że mówimy o sposobie ekspresji Ducha Świętego 
przez modlitwę. Podobnego ryku nie da się znaleźć 
w zwykłym świecie, gdyż wychodzi on z wnętrza 
ludzkiego, niczym lwi ryk. 

Kiedy niebo reaguje rykiem na to, co dzieje 
się na ziemi, często odczuwamy ten ryk w duchu. 
Przecież macie żywego ducha, który ryczy prze-
ciwko piekłu i ogłasza Boże zwycięstwo, ale musi-
cie wydać go z siebie, użyć go w modlitwie, aby 
wykonał Bożą wolę. Tak, macie ryczeć i wykrzy-
kiwać jak najbardziej dosłownie, gdyż tak właśnie 

brzmi ta forma modlitwy. Podobnie jak w przy-
padku innych modlitw, tak i w tym przypadku nie 
należy zachowywać się dziwacznie; z drugiej strony 
stronienie od tego środka ekspresji Ducha oznacza 
porzucenie jednej z broni, którą dał nam Pan. Jeśli 
wcześniej nie doświadczyliście podobnego działa-
nia Ducha Świętego, ryczenie może wydawać się 
wam dziwne. Jednak gdy mu się poddacie, będziecie 
się posługiwać tą duchową bronią z coraz większą 
wprawą. 

Wstrząsający ryk
Biblia opisuje ten rodzaj modlitwy w Księdze 

Joela 3:14-16 i 21:
„Obwołajcie to wśród narodów! Ogłoście świętą 

wojnę! Powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą 
i wyruszą wszyscy wojownicy! Przekujcie swoje 
lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto 
słaby, niech mówi: Jestem bohaterem! Przychodźcie 
śpiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody! Zbierz-
cie się! Panie, sprowadź tam swoich bohaterów! Pan 
zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeru-
zalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla 
swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów 
Izraela”. 

Widzimy, że Pan „zagrzmi z Syjonu i wyda swój 
donośny głos z Jeruzalemu”, tak zatrzęsie ziemią 
i niebiosami (Hbr.12:26). Bóg przemawia na wiele 
sposobów, w tym poprzez modlitwy swego ludu. 
Kiedy wykrzykujemy i wydajemy ryk w modlitwie, 
wstrząsamy zwierzchnościami w niebiosach, które 
walczą przeciwko Kościołowi i Boskiemu namasz-
czeniu. Wiele osób, kościołów i narodów musi zostać 
potrząśniętych przez Ducha Świętego, aby doszło do 
przebudzenia, a wraz z potrząśnięciem przychodzi 
oczyszczenie. Nasze modlitwy są częścią tego pro-
cesu, mającego na celu sprowadzenie Bożego Króle-
stwa na ziemię. Szatan został już pokonany, a nam 
pozostało się modlić, dopóki Pan nie powróci, aby na 
zawsze sięgnąć po władzę na ziemi. 
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Duch Święty pragnie wtłaczać życie tam, gdzie 
wcześniej była niewola i śmierć. Przecież w Bożym 
planie Kościół ma być ziemskim łonem, z którego 
będzie wyłaniać się Jego wola.
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Ponieważ wykrzykiwanie jest związane z potrzą-
saniem, bądźcie przygotowani, że wszystko, co nie 
zostało zbudowane na twardej skale: cielesność, grze-
chy, demoniczne wpływy – zaczną się chwiać i będą 
ujawnione. Gdy spadnie Boży deszcz, gdy zacznie się 
przebudzenie, bezbożność zostanie wykorzeniona. 
Dlatego powinniście pozwolić Panu, aby oczyścił 
wasze życie i wasze kościoły. Niech zostaną uwol-
nieni ludzie, którzy zaczęli w pewnych sferach się 
poddawać, niech Pan nimi wstrząśnie i niech zaczną 
chodzić w duchu. 

Jeśli modlicie się przeciwko demonicznym wa- 
rowniom w swoim mieście, a podobne siły działają 
w waszym życiu lub życiu ludzi modlących się wraz 
z wami, Pan wstrząśnie tymi sferami waszego życia; 
to dobrze, gdyż musi oczyścić Kościół. Bóg potrze-
buje potężnych, czystych naczyń, dlatego niezbędna 
jest konfrontacja. 

Jezus wołał
W Liście do Hebrajczyków 5:7 czytamy:
„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wiel-

kim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, 
który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności 
został wysłuchany”.

Występujące tam greckie słowo oznacza rów-
nież: „głośno krzyczeć”. Pan w świątyni powyw-
racał stoły, stawił czoła nieprzyjacielowi! Tak też 
mogą wyglądać nasze modlitwy, kiedy Duch Święty 
pomaga nam w zmaganiach przeciwko naszym sła-
bościom i wrogom; zwycięstwu będzie towarzyszyć 
okrzyk triumfu. 

Pamiętajcie, że nie wydajecie okrzyku przeciwko 
ludziom, którzy was zdenerwowali, nie zachowujcie 
się cieleśnie, udając szczekanie psa lub ryk lwa. Nie 
zmuszajcie się do odtworzenia tego środka wyrazu 
Ducha, którego nosicie w sobie. 

Niech Pan powstanie w was i rozproszy nieprzy-
jaciół; wydacie wtedy prawdziwy, duchowy ryk, 

potężną broń, której Bóg użyje do wypełnienia swo-
ich celów na ziemi. Jego armia wyda okrzyk i wyruszy 
do bitwy. 

Cena do zapłacenia
Ryczenie jest tylko częścią szerszego wachlarza 

wołania do Boga. Jedno z pierwszych odniesień do 
takiej modlitwy znajdziemy w Księdze Rodzaju 4:26, 
gdzie czytamy, że „zaczęto wzywać imienia Pana”. 
Pan powiedział przez Jeremiasza: „Wołaj do mnie, 
a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i nie-

dostępne, o których nie wiesz” (Jr.33:3). Ten, który 
wzywa Boga, woła do Niego, zostanie zbawiony 
– a proces zbawienia zawsze zaczyna się od wołania 
do Pana, który tylko na to czeka. 

Wołajcie do Pana z odwagą, wołajcie, aż doświad-
czycie zwycięstwa. Nie szczędźcie na to czasu, nie 
kończcie, zanim nie pokonacie przeciwnika. 

Narodziny cudu
Jezus nie poddał się Duchowi Świętemu w jakimś 

większym stopniu, niż my możemy to zrobić. Podjął 
decyzję, by podążyć za Duchem w dowolny sposób, 
potrzebny do wykonania woli Bożej. Znów wrócę 
do Łazarza: nie żył od czterech dni, a atmosfera była 
przesiąknięta rozpaczą i niewiarą w cud. Uczeni 
w piśmie też tam byli, więc pewnie ostro zareagowali 
na wieść, że Jezus przybył do miasta. Ani saduce-
usze, ani faryzeusze nie rozumieli Chrystusa, stali się 
Jego zaciętymi wrogami. Prawdopodobnie myśleli: 
„Czego tu chcesz”. W jednym miejscu nastąpiło 
skupienie religii, niewiary, nienawiści i zamieszania, 
ale Jezus w „westchnieniach” poddał się Duchowi 
Świętemu. Poprzez westchnienia Duch Święty 
zaczął łamać siły ciemności. Następnie Jezus zapła-
kał, a zebrani odebrali to jako w pełni cielesny akt, 
myśleli, że rozpacza po stracie Łazarza. Jednak Chry-
stus przygotowywał ich na cud, choć część z nich 
otwarcie z niego drwiła, mówiąc: „Nie mógł ten, 

który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie 
umarł?”. Czy mogli spodziewać się czegoś nadzwy- 
czajnego?

A Jezus znów westchnął, płakał, podchodząc do 
grobu, i nakazał usunąć kamień. Marta nie rozumiała 
jeszcze Jego natury, przypomniała, że Łazarz, nieży-
jący już od czterech dni, na pewno cuchnie. Jezus 
odpowiedział: „Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz 
chwałę Bożą”. A sprowadził chwałę Bożą poprzez 
modlitwę, płacz i westchnienia. Następnie Chrystus 
zaczął modlić się w inny sposób: „Ojcze, dziękuję 
ci, żeś mnie wysłuchał. A Ja wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz”. Była to modlitwa dziękczy-
nienia, choć chwilkę wcześniej płakał. 

Następnie Jezus „zawołał donośnym głosem: 
Łazarzu, wyjdź”. Czyli najpierw płakał i zawodził, 
aż poczuł namaszczenie i siłę. Potem dziękował 
Bogu, a w kulminacyjnym punkcie krzyknął: „Łaza-
rzu, wyjdź”. Całkowicie zmienił duchową atmosferę, 
Jego modlitwa przemogła ciemność. Doszło do cudu, 
śmierć poniosła klęskę, Łazarz został wskrzeszony! 

Aby doświadczyć cudów dzisiaj, musimy korzy-
stać z tej samej broni: westchnień, płaczu, wołania. 
Jeśli tego nie zrobimy, uniemożliwimy przebu- 
dzenie. 

Bo takie modlitwy mają wielką moc i są dostępne 
dla każdego, wystarczy poprosić o prowadzenie 
Ducha Świętego. Przeznaczono je dla nas, nie tylko 
dla Jezusa. 

Wyzwól narody!
Nasze kościoły, nasze miasta rozpaczliwie 

potrzebują takiej modlitwy. Westchnienia, bóle poro-
dowe, płacz, wołanie przyniosą życie tam, gdzie była 
śmierć. Potrzebujemy ich przed przebudzeniem cza-
sów końca. Wielu wierzących tego nie rozumie lub 
nie chce zrozumieć, przecież jest to niewygodne dla 
ciała, ich reputacja mogłaby ucierpieć. Oczywiście, 
ciało się temu sprzeciwia, ale przemiana dokonana 
pod wpływem Ducha Świętego wyzwoli cuda i bło-
gosławieństwo dla tysięcy. 

Opisane modlitwy wymagają podjęcia radykal-
nych kroków, ale warto być radykałem dla Boga! 
Przejdźcie do działania poprzez wiarę i modlitwę, aż 
doświadczycie cudów: cudów w życiu poszczegól-
nych osób, cudów w miastach, cudów pośród naro-
dów. Niestety, bez pracy cudów nie będzie, a brak 
modlitwy pociąga za sobą brak owoców. Módlcie się, 
jak uczy nas Słowo, a dostąpimy przebudzenia, obie-
canego naszemu pokoleniu! 

Mary Alice Isleib jest nauczycielką Słowa Bożego 
i misjonarką, głoszącą w ponad 40 krajach świata. Prowadzi 
Christian Outreach International, organizację prowadzącą 
krótkoterminowe misje. Jako mówca i duchowy doradca bierze 
udział w konferencjach, pisze książki i prowadzi seminaria. Jej 
służba stała się błogosławieństwem dla tysięcy ludzi na całym 
świecie.
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Nasze kościoły, nasze miasta rozpaczliwie potrzebują 
takiej modlitwy. Oczywiście, ciało się temu sprzeciwia, 
ale przemiana dokonana pod wpływem Ducha Świętego 

wyzwoli cuda i błogosławieństwo dla tysięcy.




