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Jaki Masz Zapach? 
by Linda Gleason, UPCI Ladies Ministries President 

 

"13 listopada 2000 roku gazeta z Portland, Oregonian, zamieściła mały fragment, który 
brzmiał następująco: "Kiedy pewien mężczyzna obrabował bank w San Diego, jedyną 
rzeczą, jaką kasjerka mogła o nim zapamiętać, był jego okropny zapach ciała. 
Najwyraźniej to wystarczyło. Po nadaniu informacji przez policję, właściciel motelu, 
zaalarmowany przez zapach ciała mężczyzny, zadzwonił na policję i mężczyzna został 
aresztowany." 
  
Każda istota ludzka ma swój określony zapach. Nasz ludzki zapach jest jak 
niewidzialny płyn, który nieustannie się z nas wylewa. Gdziekolwiek pójdziesz, ten 
zapach spada z twojego ciała, pozostawiając ślad. Dlatego psy mogą z powodzeniem 

tropić ludzi. Jeśli wyczują zapach ubrania, które dana osoba miała na sobie, zapach jest na tym ubraniu. Jeśli 
znajdą ten zapach na ziemi, zaczyna się ich trop i mogą podążać wszędzie tam, gdzie dana osoba chodziła. 
  
Każda rodzina ma swój rodzinny zapach.  Nie możesz poczuć swojego własnego zapachu, ale inni 
wchodzący do twojego domu poczują twój rodzinny zapach. Jezus ma rodzinny zapach. Jego zapach był 
złamaniem, miłością, współczuciem, empatią. Przemierzał swój świat i zostawiał swój ślad, gdziekolwiek się 
pojawił. 
  
Jeśli chcemy być utożsamiane z zapachem Jezusa, musimy być złamane. Zewnętrzna powłoka 
egocentryzmu, samolubstwa i światowych pragnień musi zostać zniszczona, aby wewnętrzny duch - zapach 
Jezusa - mógł zostać uwolniony na świat. Tak jak alabastrowe pudełko z maścią, o którym czytamy w Nowym 
Testamencie, musiało zostać rozbite, aby można było rozkoszować się jego zapachem, tak samo nasz 
cielesny duch i pragnienia muszą zostać rozbite, aby można było doświadczyć zapachu Bożego ducha. Tylko 
wtedy ludzie będą wiedzieli, że jesteś inna, że byłaś z Jezusem. 
  
Mamo, twój dom będzie pachniał jak ty. Ty kontrolujesz atmosferę w swoim domu. Ludzie, którzy wejdą do 
twojego domu, poczują tę atmosferę. Będą "czuli" zapach twojego domu. Jeżeli my, jako matki, 
manifestujemy owoc Ducha w naszym życiu - miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wiarę, 
cichość, wstrzemięźliwość - mamy silny wpływ na nasz dom i nasze dzieci. Twoje dzieci będą naśladować 
twój sposób życia. Będą pachnieć jak ty! 
  
Żyjemy w świecie pełnym zamętu. Jesteśmy świadkami nieludzkiej brutalności, zaciekłej nienawiści i 
niewiarygodnej przemocy - nawet w domu. Podczas gdy Jezus przyszedł, by przynieść pokój na ziemi, grzech 
zamienił nasz świat w strefę wojny wypełnioną złymi, sadystycznymi potworami. Ale dzięki Panu możemy 
mieć silne domy, w których panuje Boży pokój, a rodzina jest szczęśliwa i radosna. To czyni dom silnym, 
ponieważ "radość Pana jest waszą siłą" (Nehemiasza 8:10). 
 

 

 

 

 



Dokonujemy naszych wyborów. Wybierz radość. Wybierz pokój. Wybierz miłość. Wybierz Bożą drogę dla 
domu. Nie widzimy rezultatów wyborów, których dokonujemy dzisiaj, a które wpływają na jutro tych, którzy są 
wokół nas. Sara wiedziała, że Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie ojcem wielkiego narodu. Ale ponieważ Bóg 
nie wypełniał swojego planu w jej czasie, wzięła sprawy w swoje ręce i przekonała swojego męża, aby 
spłodził potomstwo jej panny. Od tamtego dnia aż do dziś skutki jej działania spowodowały śmierć i 
zniszczenie między dwoma narodami. 
 
Bóg powiedział Rebece, że w jej łonie są dwa narody i że starszy będzie służył młodszemu. Zamiast pozwolić 
Bogu, by wszystko działało zgodnie z Jego mądrością, Rebeka wpłynęła na swego syna, by kłamał, zwodził i 
manipulował swoim starszym ojcem. O, tak, otrzymał błogosławieństwo. Jednak w rezultacie został zmuszony 
do ucieczki w obawie o swoje życie, a ona nigdy więcej nie zobaczyła swojego syna - ani jego dzieci, ani jego 
błogosławieństwa. 
 
W jaki sposób twój wpływ oddziaływuje na twój dom i jakie dziedzictwo pozostawisz swoim dzieciom, wnukom 
i prawnukom? Rozejrzyj się wokół siebie. Powąchaj... Jak pachniesz? 
 
 
Uwaga: Linda Gleason i jej mąż, Gary, mieszkają w Oregon City, w stanie Oregon i niedawno przeszli na emeryturę po 
ponad czterech dekadach pracy pastorskiej. Są rodzicami czworga dzieci, mają czterech wnuków i jedną wnuczkę. Linda 
otrzymała Ducha Świętego jako dziecko na polu misyjnym w Sri Lance. Lubi rodzinne spotkania, podróże na imprezy dla 
kobiet i relaks na podwórku. Jest zaangażowana w Ladies Ministries od ponad czterech dekad i obecnie pełni funkcję 
krajowej przewodniczącej. 
  

 
 

   

Jezus, Nasza Radość I Pokój? 
by Ingunn Bakke Turner 

 

"A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście 
obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego." (Rzym. 15:13). 
 
Jako matki, chcemy zaopatrzyć nasze dzieci w każdy sposób. Jeśli jest jakiś problem, 
znajdujemy rozwiązanie. Jeśli jest jakaś potrzeba, robimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby ją zaspokoić. Bóg stworzył nas w ten sposób. 
 
Ostatnie półtora roku było wyzwaniem, nie tylko dla nas, ale i dla naszych dzieci. Moi dwaj 

chłopcy są w wieku nastoletnim i miesiące zamknięcia (lockdown) były dla nich trudne. Długie godziny 
spędzone w szkole przed ekranem komputera i brak możliwości zobaczenia się z przyjaciółmi lub spotkania 
się z nimi zaczęły mieć na nich wpływ. Tak, mieliśmy więcej czasu na modlitwę i wspólne czytanie Biblii i był 
to szczególny czas pod wieloma względami. Spaliśmy więcej i jedliśmy więcej. Śmialiśmy się razem i 
zacieśnialiśmy więzi rodzinne. Robiliśmy, co mogliśmy, aby jak najlepiej wykorzystać ten trudny czas. A 
jednak, pomimo tych wszystkich chwil, które były odświeżające, wkrótce zdaliśmy sobie sprawę, że 
potrzebujemy czegoś więcej niż tylko odświeżenia. Potrzebowaliśmy głębokiego poruszenia Boga. 
Potrzebowaliśmy Go, by odnowił nasze dusze. 
 
Odświeżenie jest potrzebne, ale jest ono tymczasowe. Potrzebujemy fizycznego odpoczynku, potrzebujemy 
czasu z przyjaciółmi i rodziną. Wszystko to jest dobre. Ale przychodzi czas, kiedy nasze dusze są zmęczone, 
a jedynym lekarstwem jest przyjście do Boga i pozwolenie Mu, by nas odnowił. Dawid powiedział to najlepiej: 
"Duszę moją pokrzepia" (Psalm 23:3). Tylko w Jego potężnej obecności nasza radość i pokój mogą być w 
pełni przywrócone. 
 
Jak tylko było to możliwe, zabraliśmy naszych chłopców na zajęcia młodzieżowe, gdzie mogli przebywać w 
silnej duchowej atmosferze z innymi młodymi ludźmi. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. 
Przez kilka lat nasi dwaj chłopcy byli jedynymi dziećmi w ich wieku w naszym lokalnym kościele. Ale wysiłek, 
by ich tam zabrać, był tego wart. Bóg wykonał w nich pracę, której żaden nowy gadżet ani zabawa nie byłyby 
w stanie wykonać. Szczere uśmiechy na ich twarzach były świadectwem niesamowitego dzieła odnowy, 
którego tylko Bóg może dokonać. 
 
Czy potrzebujesz odzyskać swoją radość i pokój? Czy czujesz się zmęczona? Pozwól, by Bóg cię otoczył, by 
cię podniósł i odnowił. Zatrać się w Jego obecności. On naprawdę jest w stanie odnowić. 

 

 

 

 



 
 
Uwaga: Ingunn Bakke Turner i jej mąż Nathanael Turner są przedstawicielami UPCI w Estonii. Są pastorami w stolicy 
Estonii, Tallinie, gdzie mieszkają z dwoma nastoletnimi synami, Christopherem i Michaelem.  
 
  

 
 

   
 

   

Od Wydawcy 
 

Bóg czyni potężne rzeczy! 
 

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest teraz dostępny w następujących 
językach: 

 
angielskim, arabskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, 
czeskim, holenderskim, fidżyjskim, filipińskim, francuskim, niemieckim, 

greckim, włoskim, japońskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, 
hiszpańskim, sri lankijskim, suahili, szwedzkim i tajskim. 

 
Prosimy, pomóżcie nam modlić się o więcej tłumaczy! 

 
Jeśli chcesz otrzymywać ten biuletyn, wyślij prośbę na adres 

 LadiesPrayerInternational@aol.com 
a my z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy mailingowej!  

Wejdź na Ladies Prayer International na Facebook i daj "like" naszej stronie! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 Droga Liderko Zespołu Modlitewnego, odwiedź proszę Ladies Prayer International na 
Facebooku i daj lajka naszej stronie! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
Proszę również zaproś swoją grupę do subskrypcji tego BEZPŁATNEGO biuletynu na 
stronie: Ladies Prayer International lub wyślij prośbę e-mailem na adres: 
debiakersl@aol.com  
 
Proszę podziel się tą informacją z Twoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy 
za bycie częścią tej kwitnącej posługi modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu 
informacji o BEZPŁATNYM biuletynie i stronie na Facebooku! 
 
  

  

 
 

   

Kim jesteśmy ... Od 1999 r: Ladies Prayer Intl. składa się z kobiet na całym świecie, 
które spotykają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, aby zjednoczyć się w 
celowej modlitwie za swoje dzieci oraz dzieci lokalnego kościoła i społeczności. 
 
Nasza misja .... Jesteśmy zaangażowane w duchowe zachowanie tego pokolenia i 
następnych oraz duchowe odnowienie poprzednich pokoleń. 
 
Nasza potrzeba ... Zaangażowane kobiety, które w pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca połączą się i będą się modlić celowo za swoje dzieci.  
  
Trzy priorytety modlitwy... 

 
- Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25; Psalm 144:12; Izajasza 43:5-6). 
 
- Aby przyjęły wiarę na własność w wieku, w którym można się z nią rozliczyć (I Jana 2:25-28; Jakuba 1:25). 
 
- Aby weszły w służbę żniwa Pańskiego (Mateusza 9:38). 

 

 

 

 

 



 


