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Badz Spokojna i Wiedz 
By Terry Sedra 

W naszej podróży przez życie często wpadamy w sytuacje, w których jesteśmy w trakcie bitwy lub 
burzy. W tych trudnych sytuacjach naszą reakcją powinno być wewnętrzne uspokojenie się w 
swiadomosci, ze Bóg je kontroluje. 
  
Nasz syn spędził pierwsze lata w Egipcie, gdzie deszcz pada co trzy lata. To wydarzenie było 
ekscytujące dla niego i dla sąsiadów, którzy zebrali się na balkonach z ręcznikami na głowach, aby 
doświadczyć kilku kropel deszczu i przedyskutować to miedzy sobą. Miał kilka lat, kiedy 
odwiedzaliśmy dziadków w USA, a nocą budziła nas burza z piorunami. Był przerażony. 
Przestraszyly go jaskrawe błyskawice, grzmoty i ogromna ilość wody. Cicho i delikatnie zabraliśmy 
go do dużego okna i wyjaśniliśmy, że Bóg czyni ten potężny pokaz dźwięku i światła. Uspokoił się, 
gdy wskazalismy mu na piękne kształty błysków świetlnych na niebie i deszczu czyszczących 
drzewa, krzewy, samochody i drogi, podczas gdy pola dzikiego i trawa dostawały duży łyk wody. 
Wszystkie elementy burzy wciąż trwaly, ale on był spokojny w świadomości, że jego przyjaciel, 
Bóg to stworzył i kontrolował.  
  
Dzieci trzeba trenować, aby były spokojne w wewnętrznych burzach, które również wchodzą w ich 
życie. Wszyscy musimy uświadomić sobie, że możemy się wiele nauczyć, będąc wciąż w czasie 
zamieszek wewnątrz lub na zewnątrz. 
Elihu doradzał Jobowi, kiedy był w wielkim kryzysie zdrowotnym, a także stracił większość swoich 
dóbr, aby "Słuchaj tego, Jobie, zastanów się i rozważ cuda Boga!" (Job 37:14). 
  
Po tym, jak Job uspokoil sie i wyciszyl, powiedział on Bogu coś, czego się nauczył: "Wiem, że Ty 
możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny"  
(Job 42: 2). 
  
Izajasz prorokował i korygowal krnąbrne i buntujące się dzieci Izraela, które prosiły Egipcjan o 
pomoc, a nie spoglądały na Boga, gdy były uciskane. "Do Egiptu, którego pomoc jest daremna i 
marna.(...)zachowajcie spokoj" (Izajasza 30:7). 
  
Dzieci w naszym życiu potrzebują naszej pomocy, aby nauczyć się reagować na chaos, który jest 
wszędzie. Wiele krajów jest w stanie wojny, a wiele z nich nawiedzaja katastrofy, trzęsienia ziemi, 
głód, a także powszechna przestępczość i niestabilne rządy. Bardziej osobisty chaos może być 



niestabilnym domem, chorobą, krewnymi na narkotykach, ośmieszaniem w szkole lub obawami, 
które powodują zamieszanie serca. Poprowadźmy nasze dzieci, aby "Staly spokojnie i wiedzialy, 
ze Pan jest Bogiem" (Psalm 46:11). 
  
  
Uwaga: Teresa Sedra jest żoną Mokhlesa Sedry i matką dwóch synów. Ona i jej mąż są 
przedstawicielami w Egipcie. 
 

 

 

 
 

 

Badz Spokojna 
By Shawnacee Moore 
 

"Bycie spokojna" nie przychodzi naturalnie. Kiedy rodzą się nasze dzieci, machaja swoimi 
raczkami i nozkami w najpiękniejszy sposób, jakby chciały cofnąć powietrze. Potem chodza, a my 
idziemy razem z nimi. Biegną, a my biegniemy za nimi. Całe nasze życie pozornie krąży wokół 
ruchu. Oglądamy ich, jak idą na plac zabaw, ich pierwszy dzien przedszkola, przechodzą przez 
scenę, by otrzymać dyplomy w nauce, i ostatecznie idą w strone oltarza do swojej ukochanej 
osoby. 
  
Niestety, w pewnym momencie tracimy zdolność kontrolowania, jakimi ścieżkami kroczą nasze 
dzieci lub z jaka prędkościa je przechodzą. Wygląda na to, że osiemnascie lat to magiczna liczba, 
kiedy nasze dzieci biegna na slepo kazda okropna ścieżka znana człowiekowi. Gdybyśmy mogly 
być wszechobecne, strzeglybyśmy każdego rozwidlenia drogi, wskazując im właściwy kierunek. 
Ale to oczywiście niemożliwe. 
Przyp.Salomona 22: 6 mówia: "Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie 
zejdzie z niej nawet w starości.". Czy naprawdę rozpracowałaś ten werset? Mówi, kiedy beda 
"starzy". Być może innym sposobem na wyrażenie tego byłoby: "kiedy dojrzeją", nie odejdą od 
niego. Kiedy beda juz "starzy" to, kiedy zorientują się, które rozwidlenie drogi mają wziąć, to na 
pewno nas juz nie będzie. Możemy nie dożyć, aby zobaczyć, jak nasze dzieci w pelni beda 
poruszac sie w Bożym planie dla ich życia, ale bądźmy pewne, że nie odejdą od niego. Kiedy 
znajdujemy się w tej fazie życia, wybieramy raczej sklanianie kolana zamiast gonitwy za nimi i 
modlimy się jak nigdy wcześniej. 
  
Modliłam się wiele za mojego syna, gdy walczył z nałogiem i wszystkim, co mu towarzyszylo. 
Ostatnio moja dwudziesto jedno-letnia córka rozpoczęła walkę z zaburzeniami odżywiania. To 



znokautowało mnie jak wiatr, a czasami nawet nie wiedzialam jak się modlić ani o co sie modlić. 
Czy kiedykolwiek zwrocilyscie się do V Księgi Mojz.28:23, która mowi: "Niebo, które jest nad twoją 
głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo.". Tak jest!  Wiele 
razy! Nic się nie rusza. Potem przychodzi część "badz spokojna", z którą matki mają kłopoty. 
  
Jako matki jesteśmy wykonawcami, zdobywcami, zbrojarzami. Nie leży w naszej naturze, aby być 
nieruchomymi! Ale wciąż jest ten bonus. To by "wiedziec" sprawia, że jest to znośne. "Stać 
spokojnie i wiedzieć" to stan bycia, a nie ruch czy emocja. To ten cichy, spokojny moment, kiedy 
nie wiemy, jak, kiedy i gdzie; po prostu wiemy. Pan może nie odpowiadać na nasze modlitwy w 
czasie i sposób, w jaki chcialybyśmy, i to jest bardzo frustrujące - szczególnie dla kogos kto jest 
wybitnym planerem, maniakiem kontroli, takiego jak ja. Trudno być nieruchoma. 
  
List do Efezjan 6:13, parafrazując, mówi: "I uczyniwszy wszystko ... stac". Uff! To jest trudne. Ale 
kiedy decyduję się "być" ze świadomością, że Bóg dobrze wszystko uczyni, nie zawsze na swój 
sposób, to wyłania się nie bez skazy dziecko, ale pięknie, niedoskonale, wadliwe lecz odkupione 
dziecko. I to jest warte zatrzymania się. 
 
Uwaga: Shawnacee jest żoną Paula Moore'a i mieszka w regionie Napa w Kalifornii. Jest matką 
trójki, macocha do trojga, i "Mimi" do czwórki wnucząt. Uczęszcza do Centrum Modesto Revival. 
Spędza czas na prowadzeniu udanego przedszkola w domu, pisaniu, dekorowaniu wnętrz i 
skupywaniu rzeczy. 
 

 

 

 
 

 

Ufajac Mu w Drobnych Rzeczach 
By Lorraine Orozco 
 

Pamiętam, kiedy otrzymałam list akceptacyjny od Urshan Graduate School of Theology. 
Uświadomiłam sobie, że zamierzam wziac swoje życie i przeprowadzić się do kraju, by spełnić 
marzenie, które Bóg złożył w moim sercu. To było zarówno ekscytujące, jak i przytłaczające, 
ponieważ miałam male finanse i nie wiedziałam, jak ten nadany przez Boga plan ma się ulozyć. 
  
Mój ojciec miał operację obu stawow kolanowych kilka tygodni przed rozpoczęciem zajęć i nie 
mógł prowadzić swojej ciężarówki z moim dobytkiem do mojego nowego mieszkania w Missouri. 
Oznaczało to, że nie miałam łóżka do spania ani sposobu na zabranie ze sobą mebli. Tak wiele 
drobnych rzeczy zaczęło się sumować i sprawiało, że wraz ze stresem zastanawialam sie, czy 



powinnam  zrobić ten wielki krok w moim życiu. Wkrótce zaczęła się panika i zdałam sobie sprawę, 
że martwię się bardziej, niż ufam Bogu co do planu, do którego mnie doprowadził. 
  
W modlitwie ze łzami i strachem w moim sercu, Bóg przypomniał mi, że całe moje zmartwienie 
było bez przyczyny, ponieważ On był tym, który kontroluje, nie ja! W Biblii czytamy: "Ufajcie Panu 
całym swoim sercem i nie polegajcie na własnym zrozumieniu" (Przyp.Sal. 3: 5). Całe moje 
zmartwienie nie rozwiązało niczego. Musiałam po prostu "być w bezruchu" w Bogu i pozwolić Mu 
działać we wszystkim zamiast mnie, próbującej to wszystko samej wypracować. 
  
Kiedy w końcu dotarłam do kampusu i dostałam klucze do mojego mieszkania, powiedziano mi, że 
ktoś przekazał łóżko do szkoły podczas ferii zimowych i zostało umieszczone w moim mieszkaniu, 
zanim tam dotarłam. Byłem również podekscytowana faktem, że osoba, która wcześniej tam 
mieszkała, zostawiła stolik, kuchenkę mikrofalową, naczynia i przybory kuchenne. Była też lampa 
zapasowa, komoda i stolik kawowy. Bóg nie tylko dał mi łóżko do mojego mieszkania, ale także 
dostarczył wiele innych rzeczy. To przypomniało mi, że nie zaprowadzi mnie do miejsca, w którym 
nie opracuje najmniejszych szczegółów na moją korzyść. Bóg wykorzystał tę sytuację, aby 
wzmocnić moją wiarę. 
  
Słowo Boże mówi: "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga 
miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani." (Rzymian 8:28). 
  
  
Uwaga: Lorraine M. Orozco urodziła się i wychowała w Tucson w Arizonie, a obecnie służy jako 
sekretarka grupy studenckiej Urshan Graduate School Of Theology, gdzie pracuje nad swoim 
stopniem magistra w Christian Ministry, kładąc nacisk na Doradztwo Pastorskie. Jest autorką 
dwóch książek, Famous in Battle i He Blessed the Broken. Lorraine jest mówcą i piosenkarką, 
która uwielbia podróżować i poznawać nowych ludzi. 
 

 

Od Wydawcy 

Bóg czyni potężne rzeczy!  
 

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest teraz dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, 
niemieckim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim, greckim, arabskim, perskim, czeskim / słowackim, 
chińskim, suahili, węgierskim, tagalog, indonezyjskim, rumuńskim, włoskim, norweskim, polskim, hindi, 

gruzińskim, japońskim, szwedzkim, wietnamskim, Bangla i tajski. Pomóżcie nam modlić się za serbskich, 
bułgarskich i innych tłumaczy!  

  
Jeśli chcesz otrzymać któryś z powyższych tłumaczeń, wyślij zapytanie do 

LadiesPrayerInternational@aol.com i chetnie dodamy Cię do naszej listy mailingowej!  
  

Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" nasza strone!  
 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

Droga Liderko Teamu Modlitwy! Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" nasza 

strone! Facebook Ladies Prayer International Link  

  

Ponadto, zaproś swoją grupę do zapisania się na ten BEZPŁATNY biuletyn na stronie: 

http://www.ladiesministr administries.com/programs/ladies-prayer-intl lub wysłać e-mail na adres: 

LadiesPrayerInternational@aol.com  

  

Proszę podziel się tą informacją ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za udział w 

tej kwitnącej służbie modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat 

BEZPŁATNEGO newslettera i strony na Facebooku!  

 

 

 

Ministry Links 

 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

 

 
 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


 

 

 

May 2018 EPIC – Family ( EPIC PDF sent separately.  This section is also optional}  

NAUCZ MNIE: Lekcja 

Co to jest rodzina? Słownik mówi, że jest to grupa ludzi, którzy są ze sobą spokrewnieni i żyją 

razem. Zwykle oznacza to rodziców i dzieci. Czasem jest to jeden rodzic i dzieci, rodzice, dzieci i 

dziadkowie lub opiekun i dzieci. 

Pierwszą rodziną na ziemi był Adam i Ewa oraz ich chłopcy, Kain i Abel. Niektóre rodziny są duże, 

podobnie jak rodzina Jakuba - dwunastu synów i córka! Jezus miał rodzinę: Jego matka, Maria i 

ojczym, Józef, wychowywali Go tak samo, jak inne dzieci, dając Jezusowi kilku braci i sióstr. 

Bóg stworzył rodziny, aby żyły razem, kochały się nawzajem i pomagały sobie nawzajem. Biblia 

mówi rodzicom, aby nauczali swoje dzieci o Bogu. Mówi dzieciom, aby były posłuszne rodzicom. 

Jednak rodziny potrzebują pomocy, aby robić to, czego chce Bóg. Rodziny muszą modlić się 

razem, prosząc Boga, aby pomógł im się kochać. Potrzebują Boga, aby pokazać im, jak pomagać 

sobie nawzajem. Kochanie się i pomaganie sobie nawzajem często oznacza modlitwę za siebie 

nawzajem, zwłaszcza gdy się nie dogadujecie! Nawet jeśli możesz fizycznie zrobić coś dla swojej 

rodziny, najważniejszym sposobem, aby im pomóc, jest modlitwa za nich. 

Pomyśl o swojej rodzinie. O co trzeba się modlić za nich? Modlitwy są nie tylko na czas choroby. 

Modlimy się, gdy jesteśmy smutni, zazdrośni, zdenerwowani lub nieszczęśliwi. Rodziny chwalą 

Pana razem w dobrych czasach, kiedy przychodzą błogosławieństwa, tak jak modlą się i płaczą 

razem w złych czasach. Kiedy modlimy się za nasze rodziny, Bóg słyszy i odpowie na nasze 

modlitwy. Jak możesz dzisiaj modlić się o swoją rodzinę? 

POKAŻ MI: Dzialanie 

Każdemu członkowi rodziny należy pisać kartki na kartce papieru, podpisywać, składać i 

wkładać do torby. Przeczytaj wspólnie List do Filipian 4: 6 jako przypomnienie, aby wspólnie się 

modlić i chwalić. Po jednym na raz każdy z uczestników wyciąga prośbę o modlitwę z torby i 

czyta ją. Wszyscy gromadzą się wokół osoby, która napisała o potrzebie i modli się za nią. 

Następnie każcie każdemu członkowi rodziny dzielić sie czyms dobrym, co Bóg uczynił tego dnia. 

Zakończ chwała za to, co Bóg ma i robi dla twojej rodziny. 

CWICZ MNIE: Modlitwa 



Codziennie poświęćcie czas na modlitwę za każdą osobę w waszej rodzinie, z którą żyjecie. Jeśli 

masz członków rodziny poza domem, którzy mają potrzeby, pamiętaj o dodaniu ich do listy 

modlitewnej. Proś Boga, aby pobłogosławił ich dobrym zdrowiem, z rzeczami, których 

potrzebują, aby przetrwać dzień, z mądrością, aby dokonywać właściwych wyborów, a 

zwłaszcza, żeby kochać i być posłusznymi Bożemu Słowu. Podziękuj Bogu za swoją rodzinę 

każdego dnia! 

 

 

 

 

 

 
Kim jesteśmy...od 1999: Ladies Prayer Intl. jest złożone z kobiet całego świata, które spotykają się w pierwszy poniedziałek 
każdego miesiąca aby połączyć się w konkretnej modlitwie o swoje dzieci, dzieci lokalnego zboru I środowiska.  

  

Nasza Misja...Jesteśmy zobowiązane do zachowania duchowego życia tego pokolenia i nie tylko I duchowego odnowienia 
poprzednich pokoleń.  Nasza Potrzeba...Poświęcone kobiety, które złączą się razem w pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca i będą modlić się konkretną modlitwą o swoje dzieci.  

  

Trzy priorytety Modlitwy...  

  

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

  

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

  

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

xt Link 

 

           

 

 

http://www.ladiesministries.org/


 
 

 

 

 
  

  

 
Slużby, ktore wspieramy...  
 
 TUPELO CHILDREN'S MANSION Dzieci żyją w środowisku z możliwoscią wzrostu 
duchowego, fizycznego I emocjonalnego.  
 
 NEW BEGINNINGS Opieka macierzyńska dla matek biologicznych rozważających adopcję 
lub poddanie dziecka adoptującym parom.  
 
 HAVEN OF HOPE Program dla dziewcząt w wieku 13-16 z problemami emocjonalnymi I 
behawioralnymi.  
 
 LIGHTHOUSE RANCH dla CHLOPCOW. Uzdrowienie złamanych I zranionych w życiu 
nastolatkow. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



Czy masz prenumeratę Magazynu Reflections?   

 

Ta co-dwumiesięczna publikacja ubłogosławi cię i zainspiruje. 

Artykuły są biblijne i odpowiednie dla dzisiejszej apostolskiej 

kobiety. Zaprenumeruj dla siebie, przyjaciółki lub zamów zestaw 

dla twojego kościoła.   

 

Zaprenumeruj online!  
  

 

 
 


