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Decydujący moment 
 By Rebecca Johnson 

 

Decyzje. Tak ich wiele. Tak trudne. W zależności od decyzji mogą one zbudować człowieka lub go 
złamać. 
  
Każdy z nas stoi u progu decydującego momentu dzięki jednemu wyborowi - naszej ostatecznej 
decyzji. 
  
Kiedy byłam młodą kobietą, chciałam podróżować po świecie, pracując dla linii lotniczych w 
Houston w Teksasie. Chciałam uciec od trudnego życia rodzinnego i cieszyć się szansą na 
doskonalenie się i bycie samodzielną. Byłam młoda i wrażliwa. 

  
Moja mama powiedziała mi kilka mądrych słów: Jeden wybór może zadecydować o twojej przyszłości. Jedna 
decyzja może być trudna lub dostępna. 
  
Nigdy nie zapomnę uczuć, jakie towarzyszyły mi w Houston. Byłam sama, przestraszona i miałam zaledwie 
osiemnaście lat. Zadzwoniłam do tamtejszego kościoła i zapytałam, czy ktoś mógłby mnie podwieźć do kościoła. 
Byłam przerażona prowadzić samochód w Houston. W tamtych czasach nie było GPS-u ani telefonu komórkowego, 
tylko papierowa mapa. 
  
Siostra Annette i jej mąż przyjechali po mnie. Pracowali cały dzień, ale znaleźli na to czas. W drodze do i ze służby 
zapytała: "Jaki jest plan na twoją przyszłość?". Nie mogłam w pełni odpowiedzieć, ponieważ starałam się uciec od 
życia domowego. Nie zadałam Bogu tego pytania. 
  
Po kilku wspólnych wyprawach do kościoła Bóg zaczął przemawiać do mojego serca. Zawsze kochałam Pana, ale w 
moim sercu rodziło się coś nowego. Pamiętam szczególnie moment, w którym poprosiłam Boga o kierunek. 
Zaczęłam słuchać rad siostry Annette i byłam otwarta na to, co do mnie wlewała. Bóg umieścił ją w moim życiu, aby 
dać mi nadzieję.  
  
Czułam się jak Rut w Biblii, która decyduje, czy podążać Bożymi drogami, czy ścieżką, która w danym momencie 
wydawała się dostępna. Miałam plan i marzenia, których pragnęłam. Byłam rozdarta i musiałam podjąć decyzję. 
  
 "Jakie jest Twoje pragnienie względem mnie?" zapytałam Pana. Po raz pierwszy zaczął do mnie mówić. Zaczęłam 
czuć się niespokojna i wiedziałam, że nie jestem w woli Bożej. Pozwolił mi pojechać do Houston, abym nauczyła się 
słyszeć Jego głos. Kiedy zdecydowałam się wrócić do domu, mimo że sytuacja była trudna, poczułam Boży pokój. 
W tym decydującym momencie poznałam sposób, w jaki Bóg do mnie przemawia. Był to pokój i komfort 
najczystszego powietrza, jakim mogłam oddychać, oraz uczucie odpocznienia, które nie chciało odejść. Tego dnia 
Bóg dał mi nową mapę, którą miałam podążać. Rozwijałam osobiste chodzenie z Bogiem w modlitwie. 
  
Gdyby Rut nie podążała za tym doskonałym pokojem w drodze z Naomi, nigdy nie odnalazłaby Bożej woli dla 
swojego życia. Nie spotkałaby Boaza ani nie zostałaby prababką króla Dawida. Stało się to dzięki jednemu 

 

 

 

 



wyborowi. Przez wiarę zostawiła wszystko, co znała, aby pójść za wolą Bożą. Musiała czuć doskonały pokój, 
podejmując tę decyzję. 
  
"Lecz Rut odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pójdziesz i 
ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - lud mój, a Bóg twój - Bóg mój.". (Rut 1, 16) 
  
Gdybym nie posłuchała tego pokoju, nigdy nie poznałabym mojego męża, nie podjęłabym pracy duszpasterskiej ani 
nie zostałabym żoną pastora. Mieliśmy w naszym życiu kilka przejściowych momentów i podążaliśmy za tym 
pokojem, aby wypełnić wolę Bożą w naszym życiu i w naszej służbie. 
Twoja modlitwa ma moc. To tam podejmowane są decyzje i dokonywane wybory, które wyznaczają wolę Bożą w 
twoim życiu i sytuacjach. 
  
  
Uwaga: Rebecca Johnson, znana powszechnie jako "Becca", służy u boku swojego męża Matthew jako Senior Pastor w 
Zborze w Columbus, IN. Jest dumną mamą dwójki dzieci, Abriah i Jace'a, a także dwóch uroczych psiaków Goldendoodli: 
Ginger Lou i Opie Taylor. Motto Becca to: Czuj się dobrze we własnej skórze. Używaj darów, którymi Bóg cię obdarzył, aby 
błogosławić Królestwo Boże! 
 
  

 

  

  

Twoja wola, twoja droga 

 Autor: Anonim 

 

" Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On 
prostować będzie twoje ścieżki!." (Przyp.Sal. 3:5-6, NKJV) 

  

Zanim zostałam matką, łatwo było mi zastosować ten fragment do mojego życia. Szybko jednak przekonałam się, że zaufanie Bogu 
w odniesieniu do własnych dzieci jest o wiele trudniejsze.  

Kiedy urodziło się nasze pierwsze dziecko, odkryliśmy komplikacje zdrowotne. Służyliśmy za granicą bez rodziny, która mogłaby 
nam pomóc, w czasie pandemii i bez środków medycznych potrzebnych do zdiagnozowania problemu. Zaczęłam pytać Boga: 
"Dlaczego? Byłam wierna. Poświęciłam się dla Ciebie. Przyjechałem do tego kraju dla Ciebie!".  

Kiedy podążasz za wolą Bożą, czasami zaprowadzi Cię ona do miejsc, w których nie spodziewasz się być. Wola Boża nie jest łatwą 
drogą. Józef miał marzenia o prestiżu, ale zanim się spełniły, przebył bolesną drogę. Jednak w I Księdze Mojż. 45,8 stwierdza, że to 
Bóg kierował tą drogą, a nie jego bracia, którzy sprzedali go w niewolę. 

" Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje 
drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. (Izajasza 55:8-9 NKJV.)  

W czasie tej podróży musiałam nauczyć się mówić Bogu: "Twoja wola, Twoja droga". Chciałam, aby moje dziecko wyzdrowiało. 
Musiałam zostawić tę prośbę u stóp Jezusa i zaufać, że Jego odpowiedź jest doskonała. Po powrocie do domu mogliśmy udać się 
do specjalistów i wykonać badania. Odpowiedziano na nasze pytania, a nasz syn miał być operowany. W trakcie tego procesu 
widzieliśmy, jak działa ręka Boga. Wiele modlitw, o których nawet nie wiedzieliśmy, że powinniśmy się modlić, zostało 
wysłuchanych. Moja wiara została wzmocniona. Moja ufność w Boga rosła. Dowiedziałam się, jak to jest ufać, kiedy Bóg powiedział: 
"Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości." (II List do Koryntian 12:9 NKJV). 

To doświadczenie nie było moją wolą ani moją drogą. Jednak Bóg kierował naszą drogą. Niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi cię 
Jego wola, możesz Mu zaufać. Możesz wiedzieć, że On ma dla ciebie plan i cel. Proś Boga, aby cię uczył w czasie podróży, którą 
odbywasz. Pozwól, aby Twoja wiara wzrastała, a relacja z Bogiem pogłębiała się. Być może Bóg wykorzysta twoją drogę jako 
narzędzie do służenia innym w przyszłości, tak jak Józef zaopiekował się swoimi braćmi w czasie głodu. Zachęcam cię, abyś 
pamiętała o tych sprawach, podążając za wolą Boga i mówiąc Mu: "Twoja wola, Twoja droga". 

  



  
Uwaga: E (która pozostaje anonimowa ze względów bezpieczeństwa) po raz pierwszy doświadczyła posługi zagranicznej w 2013 
roku. Od tego czasu wyszła za mąż i założyła rodzinę, która teraz służy jako globalni misjonarze.  

 

 

 

 
 

   

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 o pomoc w modlitwie o kolejnych tłumaczy! 

 
Jeśli chcesz otrzymywać ten biuletyn, wyślij prośbę na adres 
LadiesPrayerInternational@aol.com lub debiakers@aol.com  

z radością dodamy Cię do naszej listy mailingowej!  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 Droga Liderko Zespołu Modlitewnego, odwiedź Ladies Prayer International na 
Facebooku i "polub" naszą stronę! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
Zaproś również swoją grupę do subskrypcji tego BEZPŁATNEGO biuletynu na stronie 
Ladies Prayer International lub wyślij prośbę pocztą elektroniczną na adres: 
debiakers@aol.com.  
 
Prosimy, podziel się tą informacją ze swoim 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. tworzą kobiety na całym świecie, które 
spotykają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, aby zjednoczyć się w 
skupionej modlitwie za swoje dzieci oraz dzieci lokalnego kościoła i społeczności. 
 
Nasza misja ... Angażujemy się w duchowe zachowanie tego pokolenia i następnych 
oraz w duchowe odnowienie poprzednich pokoleń. 
 
Nasza potrzeba .... Zaangażowane kobiety, które w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca będą wspólnie modlić się w konkretnym celu za swoje dzieci.  
  
Trzy priorytety modlitwy... 

 

 

 

 



 
- Zbawienie naszych dzieci (Iz 49,25; Ps 144,12; Iz 43,5-6). 
 
- Aby w wieku odpowiedzialnym przyjęły wiarę (I List św. Jana 2:25-28; List św. Jakuba 1:25). 
• - Aby weszły w służbę żniwa Pańskiego (Mt 9, 38).  

 

 

 


