Cierpi kto między wami? Niech się
modli. „Wiele może usilna
modlitwa sprawiedliwego”
Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie
narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u
drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy
przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy
wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które
zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.

A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani
nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze „tak” będzie „tak”, a wasze
„nie” niech będzie „nie”, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Cierpi kto między
wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między

wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go
oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go
podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie
tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem
podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na
ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło
deszcz, i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od
prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej
drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

List Jakuba 5,8-20

Potrzebujesz wsparcia duchowego?

Poniżej znajduje się formularz intencji modlitewnych.

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ NAM
Będziemy modlić się za Ciebie

NASZE POTRZEBY MODLITEWNE
O Boże Błogosławieństwo dla naszej pracy Ewangelizacyjnej w Internecie
O wzrost duchowy dla naszych Czytelników i ich Rodzin
O głębsze poznanie woli Bożej dla naszego życia i o siłę do jej spełnienia
O możliwość drukowania naszego Magazynu Chrześcijańskiego „FILEO” i
Informatora „Czas Męczenników”
O wytrwałość w wierze dla osób doznających prześladowań w naszym
kraju ze strony rodziny i znajomych z powodu naśladowania Chrystusa
O zaspokojenie potrzeb materialnych osób wierzących znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej i o możliwość udzielenia im pomocy
O nawrócenia wśród ofiar przemocy i ich rodzin
O dokonywanie przez naszą redakcję właściwego wyboru artykułów
ukazujących się na naszej stronie internetowej
O ulgę w cierpieniu i wytrwałość w nadziei życia wiecznego dla osób
wierzących dotkniętych poważnymi problemami zdrowotnymi
O przebudzenie duchowe w naszym kraju

MOC MODLITWY
„A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy
was prześladują.”

(Ewangelia Mateusza 5,44)

„A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w
synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam:
Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a
zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni

jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie,
przedtem zanim go poprosicie.”

(Ewangelia Mateusza 6,5-8)

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu
otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o
chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy
wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec
wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.”

(Ewangelia Mateusza 7,7-11)

„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. Albowiem
gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.”

(Ewangelia Mateusza 18,19-20)

„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko
wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy,
odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w
niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec
wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych.”

(Ewangelia Marka 11,24-26)

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest
ochotny, ale ciało mdłe.”

(Ewangelia Marka 14,38)

„Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została
modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.”

(Ewangelia Łukasza 1,13)

„I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opuszczała
świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą.”

(Ewangelia Łukasza 2,37)

„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.”

(Ewangelia Jana 14,13-14)

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu
moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie,
aby radość wasza była zupełna.”

(Ewangelia Jana 16,23-24)

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”

(Dzieje Apostolskie 2,42)

„I rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały
wspomniane przed Bogiem.”

(Dzieje Apostolskie 10,31)

„Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość
Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do
Boga.”

(List do Rzymian 15,30)

„Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich.”

(List do Efezjan 1,16)

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak
czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.”

(List do Efezjan 6,18)

„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i
za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy
Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem.”

(List do Kolosan 4,2-3)

„Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa,
który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali
we wszystkim, co jest wolą Bożą.”

(List do Kolosan 4,12)

„Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach
naszych nieustannie.”

(I List do Tesaloniczan 1,2)

„Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i
rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi
przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich.”

(II List do Tesaloniczan 3,1-2)

„Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy
nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy.”

(II List do Tymoteusza 1,3)

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i
znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”

(List do Hebrajczyków 4,16)

„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście
byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był
człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było
deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo
spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.”

(List Jakuba 5,16-18)

„Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i
otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego
przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.”

(I List Jana 3,21-22)

„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego
woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też,
że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. 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. Wszak jest grzech śmiertelny;
nie o takim mówię, żeby się modlić.”

(I List Jana 5,14-16)

