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Piękno Za Popioły 
By Tere Del la Rosa 

 

W Starym Testamencie, zgodnie z prawem dotyczącym ofiar, Pan przemówił do 
Mojżesza i powiedział mu, aby nakazał Aaronowi i jego synom wynosić popiół z ofiar 
całopalnych poza obóz na czyste miejsce po tym, jak ogień strawił ofiarę. Wynoszenie 
popiołu ze spożytej ofiary całopalnej pozwoliłoby, aby ogień na ołtarzu płonął 
nieustannie i nie gasł. 
  
" Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie." (III Moj 6:13). 
  
Częściej niż chcemy to przyznać, mimo że modlimy się, pościmy i staramy się żyć 

godnie, nie czujemy, że możemy zrobić duchowy postęp, dopóki nie osiągniemy wymiaru, w którym 
poczujemy, że niepodważalna obecność Boga przejmuje kontrolę nad całą naszą istotą. Czy może być tak, 
że wciąż nosimy w naszych rękach popiół z martwych uczynków? Chodzi o te rzeczy, które ogień Boży już 
strawił, gdy stawialiśmy się przed Nim jako żywa ofiara, ale nie usunęliśmy popiołu. 
  
Pańskim zamiarem i pragnieniem jest uwolnić nas zupełnie, lecz będzie to wymagało, abyśmy najpierw 
rozpoznali nasz stan.  A kiedy już zobaczymy i zrozumiemy, co nie zostało usunięte i co teraz uniemożliwia 
rozpalenie Bożego ognia w naszym życiu, musimy Mu to całkowicie poddać. 
  
W tych chwilach, kiedy czułam, że jestem w środku wielkiej duchowej suszy, Bóg przemówił do mojego życia 
tym wersetem: 
  
" Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty 
białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś 
przejrzał." (Obj. 3:18). 
  
Przyjęłam to słowo, zastosowałam je w moim życiu i głosiłam je w miejscach, gdzie Pan mnie posłał. Kiedy 
przyjdą chwile ciężkości i znoju, podejdźmy do Niego z ufnością, biorąc wszystko, co nas wewnętrznie 
dręczy, jak popiół w nasze ręce.  Przyjmijmy je w poddaniu się Panu, wyznając i przyznając się do 
wszystkiego, co nas dręczy, oskarża, obciąża i uciska. Nie wiem, jak On to robi, ale czułam, jak usuwa je z 
moich rąk i zastępuje rafinowanym złotem, tą chwalebną obecnością, która odnawia we mnie radość z Jego 
zbawienia. 
  
Psalm 55:22 mówi nam: "Zrzuć swój ciężar na Pana, a On cię podtrzyma" Zrzucając nasze ciężary na Niego i 
będąc podtrzymywane przez Jego chwalebną obecność, podnoszone przez Jego prawicę i czując 
niewątpliwą radość z Jego zbawienia, możemy modlić się z pewnością, że On słyszy każdą naszą prośbę.  
  

 

 

 

 



On rozkaże "Aby dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, 
pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku 
Jego wsławieniu." (Izajasza 61:3). 
 
 
Uwaga: Tere De la Rosa jest żoną prezbitera Luisa De la Rosa, pastora hiszpańskiej służby w Life Covenant Sanctuary w 
Bradenton na Florydzie. Jest matką czworga dzieci i babcią czworga wnucząt (z kolejną wnuczką w drodze), jest 
licencjonowanym pastorem i służy jako koordynatorka hiszpańskich kobiet w Dystrykcie Floryda. Przemawiała w kraju i za 
granicą na konferencjach dla kobiet, jak również napisała i opublikowała kilka książek. Wcześniej służyła jako krajowy 
łącznik dla pań w Spanish Evangelism Ministries, UPCI. 
 
  

 
 

   

Potencjał Piękna 
 By Jill Patterson 

 

Jeśli jesteśmy sami jako jednostka, jaka jest nasza wartość? Jaka jest nasza wartość? Cóż, 
odpowiem na te pytania, zadając pytania. Jaka była wartość Estery? Jaka była wartość Rut? 
Jaka była wartość Marii? Indywidualnie, te niewiasty wniosły ogromny wkład. Po pierwsze, 
zwróciły na siebie uwagę Boga. "I rzekł do niej anioł: Nie bój się, Mario, bo znalazłaś łaskę u 
Boga" (Ewangelia wg św. Łukasza 1:30). 
  
Żadna z wyżej wymienionych kobiet nie miała łatwego życia. Były wyzwania. Było 
zaprzeczenie. Były osobiste tragedie. W przeciwieństwie do tego, było zwycięstwo. Boża 
wola została wypełniona. Nie jest to piękne? 

  
W Księdze Izajasza 61:3 czytamy: "Aby dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości 
zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, 
szczepem Pana ku Jego wsławieniu." 
  
Dzieło Boże w życiu jednostki, która jest Mu poddana, jest dobrze wykonane. Dzieła Boże są dobrze 
wykonane. Istnieje porządek, piękno i harmonia osiągnięte przez proces, przez który On nas prowadzi. 
Gąsienica jest gotowym produktem piękna, gdy wszystkie zmiany się dokonały. My również jesteśmy piękne 
w oczach Boga, ponieważ jesteśmy dziełem w toku. 
  
Kiedy byłam młodsza, myślałam, że starsze osoby w Panu - jak mój pastor czy moja matka - mają łatwiej w 
życiu. Zrozumiałam jednak, że piękno w ich życiu pochodziło z poddania się procesowi. Ich wyzwania były 
kontynuowane, ale piękno polegało na tym, że trwali w swojej wierności wobec Mistrza. 
  
Ważną lekcją dla następnego pokolenia jest nauczenie ich, by zrozumieli, że są piękni w Bożych oczach. Nie 
przyłączamy się do dzisiejszego społeczeństwa, które krzyczy i walczy, aby zwrócić uwagę na swoje 
indywidualne prawa lub indywidualne znaczenie. Zamiast tego dzielimy się tym, że tak, pomimo wszelkich 
negatywnych okoliczności czy wyzwań, każdy człowiek ma potencjał piękna i zyskowności dla Boga i Jego 
królestwa. I możemy się cieszyć, ponieważ mamy Jego boską uwagę i miłość. Piękne! I Bogu niech będzie 
chwała! 
   
Uwaga: Valita Jill Patterson mieszka w Europie Wschodniej, służąc i pracując w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Ona i 
jej mąż są misjonarzami od trzydziestu dwóch lat. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Zamienić Popiół na Radość 
 By Elisabeth Sansom 

 



Natknęłam się na obrazy osób, które mają wypisane słowa na całym swoim ubraniu. 
Etykiety ich wewnętrznych walk i ramiona opadające od ciężaru każdego emocjonalnego 
ciężaru. Wpatruję się w ten obraz z dwiema myślami. Po pierwsze, jestem wdzięczna, 
że nie chodzimy z naszymi wewnętrznymi uczuciami i zmaganiami, które prześwitują 
przez nasze ubrania. Po drugie, jestem wdzięczna za drogocenną krew Jezusa, która 
zmywa cały ten brud. 
 
Słowo Boże mówi: "Aby dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek 
radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich 

zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu" (Izajasza 61:3). 
 
Popiół z uszczypliwych słów lub krzywdzących czynów, które odbijają się w moim umyśle, może zostać 
złożony u stóp Jezusa i zamieniony na "olejek radości". Opadnięte ramiona mogą być podniesione, gdy Go 
chwalę. Słowo Boże mówi mi, że On da mi "piękno za popiół". Gruz i popiół z przeszłości nie muszą być 
widoczne na moich zewnętrznych szatach. 
 
To jest tak potężne przypomnienie, że możemy zamienić te rzeczy, które dosłownie nas obciążają, na piękno, 
które można znaleźć w Jego obecności. 
 
Podążanie za planem przybytku podczas mojej modlitwy staje się codziennym przypomnieniem, aby zrzucić z 
siebie zbędny balast. Po oddaniu chwały i podziękowań, nie ma kwiecistych słów ani idealnie poetyckich 
modlitw pokutnych. To jest dosłownie sam popiół moich niekonsekwencji, moich niedociągnięć i moich 
niepowodzeń wylany u Jego stóp. 
 
Odrzucam każde ziarno wyobraźni, niepewności, przypuszczeń lub zranień z przeszłości, które nie pochodzi 
od Boga (II List do Koryntian 10:5). W mojej modlitwie skruchy panuję nad emocjami i polegam na mojej 
wiedzy o tym, kim On jest. Jakże cenna i wartościowa jest rada Boża: "O głębokości bogactwa mądrości i 
poznania Boga" (List do Rzymian 11:33). 
 
Czy czujesz, że popioły minionych okoliczności przytłaczają cię? Czy jesteś gotowa, aby uwolnić się od 
ciężaru tych popiołów? Nie będzie to łatwe i nie będzie to ładne. Ale będzie tego warte! On będzie naszą 
pomocą. "Bóg jest naszą ucieczką i siłą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą" (Psalm 46:2). 
 
Uklęknij przed Zbawicielem i pozwól Mu dać ci piękno za prochy. 
 
Uwaga: Elisabeth Sansom jest żoną pastora w dobrze prosperującym kościele w sercu Phoenix Arizona, służy jako 
sekretarka dla Arizona Ladies ministry i ma dwoje pięknych i utalentowanych dzieci, które kochają Pana. 
 
  

 

 

 

 

 
 

   

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 lub debiakers@aol.com  
a z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy mailingowej!  

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

 

 

 

 

 
 

   



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). 

 

 

 

 

 

 

 


