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Wszystko rozpoczyna się w domu! 
By Stacey Robinette 

Kiedy przyglądam się moim dzieciom jak radośnie bawią się w domu, naśladując moje zachowania I 
maniery, jest to dla mnie przypomnieniem jak wielką odpowiedzialność mamy jako rodzice, aby uczyć 
kolejne pokolenie calej ewnagelii. Ten nakaz ma swój początek w naszych domach, kiedy 
“wychowujemy (nasze)dziecko odpowiednio do drogi, ktorą ma iść” (Przyp.Sal. 22;6). 
  
Jednym z kluczy do niesienia całej ewangelii na cały świat, przez cały kościół, jest życie stałym 
apostolskim przykładem przed swoimi dziećmi w domu. My jesteśmy Kościołem nie tylko w budynku, 
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gdzie wielbimy, ale I na wakacjach I gdziekolwiek mielibyśmy być. To jest szczególnie prawdą w 
domu, gdzie wychowujemy nasze dzieci.   
  
Jako rodzice mamy wielką odpowiedzialność, by nasze domy były pełne Bożych zasad, ktćre nasze 
dzieci mogą przestrzegać. Wiedząc, że te małe oczka zawsze nas obserwują, musimy być czujni, 
żeby być prawymi, stałymi, będąc żywym przykładem prawdy, świętości I poddania Chrystusowi. 
(Czytaj I Tym.4;12-16) 
  
Jeśli nasze domy nie staną sie miejscem modlitwy I studiowania Słowa, będziemy oglądać ducha 
bezbożnego obecnego pokolenia wkradającego się do kościoła. “Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno 
trudzą się ci, którzy go budują.” (Psalm 127:1) 
  

 Szacunek ma swój początek w domu. 

 Miłość do Boga ma swój początek w domu. 

 Wspołczucie ma swój początek w domu. 

 Modlitwa ma swój początek w domu. 

 świętość ma swój początek w domu. 

 Czystość ma swój początek w domu. 

  

 Nasze dzieci, jeśli Pan miałby sie opóźniać, są przyszłością kościoła. Kiedy my jako liderzy, 
pastorzy, nauczyciele szkółki niedzielnej, a szczególnie rodzice, poświęcimy czas, aby 
inwestowaó w duchowy rozwój naszych dzieci, to upewnimy się, że przyszłe pokolenie 
otrzyma przesłanie ewangelii. 

  
  
Nota: Stacey Robinette, wraz z mężem Charlesem, są stałymi misjonarzami w  United Pentecostal Church International. 
Obecnie zamieszkują w Wiedniu, Austrii, gdzie Stacey jest aktywnie zaangażowana w różnorodnych misjach. Stacey jest pełna 

pasji w wychowywaniu ich dwóch córek Alei I Brienny, aby kochały Jezusa, kochały życie I kochały misję. 
 

 
  
 

 
Zwycięska 
By Jessica Marquez 
 
 
Zwycięski. Jest to słowo, które mruczymy pod nosem, kiedy stawiamy czoło różnym rodzajom niedoli 
I prób, które na nas przychodzą. Będę zwycięska. To jest jakbyśmy próbowały przekonać siebie, że 
zwyciężymy...że nasze dzieci będa służyć Panu...że nasi marnotrawni synowie powrócą do domu. 
Zwycięska. 
  
Sama definicja zwycięska sprawia, żeby się zatrzymać: 
  

 osiągnąć zwycięstwo, pokonanie, triumfujący; 

 pokonać przeciwnika; 

 pochodny, wskazujący, charakteryzowany przez zwycięstwo 

  
Zwycięstwo. Abym mogła być zwycięska, musi byó zwycięstwo. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. 
Zwycięstwo jest: 



  

 sukcesem lub triumfem ponad wrogiem w walce lub wojnie; 

           zaangażowaniem zakończonym takim triumfem; 

 ostateczna I decydująca przewaga w każdej walce czy grze; 

 sukcesem lub wyższą pozycją osiągnietą przeciwko jakiemukolwiek oponentowi, 
przeciwności, trudności itd. 

  
Przyjaciele, czy wierzymy w to czy nie, toczymy wojnę. Ażeby być zwycięską, musimy zaangażować 
się w tę wojnę ze względu na życie naszych dzieci. Musimy trzymać się obietnic Bożych. “Twoją, 
Panie, jest wielkość I moc I majestat I sława I chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie I na ziemi, do 
ciebie należy.” (I Kronik 29:11). 
  
Czasami nie rozumiemy dlaczego spotykamy różne okoliczności w naszym zyciu. Według naszego 
ludzkiego spojrzenia, nie ma wyjaśnienia. “Ale Bogu niech będą dzięki, kóry nam daje zwycięstwo 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (I Koryntian 15:57). 
  
Dwa tygodnie temu jedna z nasyzch starszych sióstr przyszła do mnie z płaczem. Powiedziała: 
“Pastorowo, zostałam eksmitowana ze swojego domu. Nie wiem gdzie mam dzisiaj skłonić swoją 
głowę do snu.” Ta kobieta jest pełna uwielbienia. Jest wierna we wszystkim. Moje serce sie złamało, 
gdy widziałam ją płaczącą. Powiedziałam jej “ Nie martw się. Możesz zostać u mnie, aż Bóg coś 
zaopatrzy.” Zadzwoniła do mnie później tego wieczora, by mi powiedzieć, że jej syn otworzył swój 
dom dla niej, by tam zamieszkała – ten sam syn, o którego prosiła o modlitwóę na każdym 
nabożeństwie przez cztery lata. 
  
Kiedy weszłam na nabożeństwo w zeszłą niedzielę, ta sama siostra przybiegła do mnie z wielkim 
uśmiechem. Tym razem powiedziała: “Pastorowo, teraz kiedy mieszkam z synem, miałam okazję 
dzielić się z moją synową o planie zbawienia. Ona poprosiła, żeby ochrzczono ją w imię Jezusa! 
  
Eksmitowana. Zdesperowana. Załamana. Bezdomna. To nie są słowa kojarzone ze zwycięstwem. O, 
ale kiedy mamy wiarę, to daje nam zwycięstwo ponad kazdą sytuacją. 
  
ł "Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to 
wiara nasza.” (I Jana 5:4). 
 
 
Nota: Jessica M. Marquez jest Nauczycielem I Mówcą. Pastoruje wraz z mężem, Nueva Vida, w  Miami, Florida. Również 

służyła , wraz z mężem, jako misjonarka UPCI przez 14 lat, w  Meksyku, Costa Rica I Republice Dominikany, służąc kobietom 

w każdym z tych krajow..  

 

Text Link  
 

 
Stała Modlitwa Jezus 
By Saundra Hanscom 
 
"Gdyż Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosicie.” (Mat. 6:8) 
  
Na każdym nabożeństwie, pamiętam jako dziecko I młoda osoba, była pobożna kobieta, która cicho 
modliła się “Jezus, Jezus, Jezus”, czasami prawie wzdychała, a czasami głośniej, nigdy nie 
zakłócając nabożeństwa. Była używana w darach Ducha I była potężnym bojownikiem modlitwy. 
Szczęśliwie dla mnie, była ona moją matką, wdową, samotną matką, wierną Bogu każdego dnia 
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swojego życia. Wierzę, że jej spontaniczna “Modlitwa Jezus” miała różne znaczenie, nie będąc 
właściwie specyficzną, ponieważ Bóg nie potrzebuje wyjaśniania. On wie zanim Go poprosisz. 
  
Wspominam różne poziomy Modlitwy Jezus: 
  
Pełna siły – Jezus – I wypadek samochodowy był uniknięty. 
  
Rozczarowana -  Jezus - płakała kiedy eksplodował szybkowar z kukurydzą w puszce, a ona byla 
uchroniona przed lecącą pokrywką. 
  
Smutna - Jezus - kiedy mechanik samochodowy wykorzystał ją a ktoś przyszedl to sprostować. 
  
Zraniona - Jezus - kiedy jej rodzina nie rozumiała dlaczego poszła do koscioła. 
 
Zdesperowana - Jezus - otrzymując wiaodomość, że jej odstępcza córka została postrzelona przez 
pijanego męża I została sparaliżowana od pasa w dół. Jezus, zachował jej życie, aby mogla wrócić 
do Ciebie. I tak się stało, ale musiała przeżyć swoje życie na wózku inwalidzkim. 
  
Oszalała - Jezus - kiedy otrzymała słowo z Pakistanu, że jej wnuk jest w krytycznym stanie po 
upadku. To była jej Modlitwa Jezus, ponieważ nie znała detali nawet jak dokładnie się modlić. Później 
dowiedziała się, że Bóg posłał anioła, aby posługiwał mu I go uzdrowił. 
  
Dobranoc - Jezus, Jezus - powiedziała klęcząc I modląc się każdego wieczora. Słyszałam jak prosi: 
“Panie, wybacz mi jeśli coś powiedziałam lub uczyniłam, co nie podoba się Tobie. Zapytałam jej 
dlaczego tak powiedziała wiedząc, że nic złego nikomu nie zrobiła. Odpowiedziała: “Gdyby Pan miał 
przyjść dziś w nocy, muszę być gotowa”. 
  
Radosna - Jezus - po trzydziestu jeden latach życia dla Boga jedynie, Bóg posłał mężczyznę, by ją 
kochał I troszczył się o nią do końca jej życia. 
  
Obok jej stałej “Modlitwy Jezus”, miała ona ciąglą relację modlitewną z Panem. Miała wielką wiarę I 
ufała Bogu co do odpowiedzi. 
  
Na jej pogrzebie, cicho zapłakałam kiedy jedna z sióstr pochyliła się I powiedziała:”Na tym 
zgromadzeniu brakuje nam słyszeć “Jezus, Jezus, Jezus” siostry Marii. Teraz dumnie trzymam 
“Modlitwę Jezus” jako moje dziedzictwo. Moje dzieci I wnuki będą o tym słyszeć do końca moich dni. 
  
 
Nota: Saundra Hanscom służyła wraz z mężem, Rev. Don Hanscom jako misjonarka w Pakistanie I Sri Lanka przez 18 lat, a 
przez ostatnie 20 lat jako Krajowy Dyrektor Służby Wielokulturowej w UPCI. Ubłogosławiona jest trojgiem dzieci I 
dziewięciorgiem wnucząt – siedem pokoleń Zielonoswiątkowców.  

 

Słowo do Służebnic 
 
Na ostatnim Międzynarodowym Spotkaniu Modlitewnym Kobiet, nasza dyrektor dała naszej grupie 
słowa, które otrzymała w modlitwie od Pana. Pomyslałam, że możliwie będzie to zachętą dla innych 
kobiet tak jak bylo dla nas. 
 
Powiedz Moim kobietom o Mojej miłości do nich. 
Powiedz, że się troszczę. 
Powiedz, że są dla mnie cenne. 
Powiedz im, że widzę male rzeczy, które są dla nich ważne. 
Powiedz im, że rozmyślam o nich. 
Powiedz im, że chcę, aby nie zginęły. 
Powiedz im, że zapewniam im zwycięstwo. 
Powiedz im, że ja już zwyciężyłem - 
każdą przeszkodę 
każdą próbę 
każdą biadę 
każde słowo wypowiedziane przeciwko nim 
każdą myśl, troskę, czy strach o jutro 
Jestem Zwycięzcą 



Noszę koronę Zwycięzcy a ty jesteś Moją Oblubienicą I ja walczę o ciebie.                                                    
Pozwól mi być Twoim Bogiem w każdej sytuacji.  
Wypróbuj mnie I wiedz, że będę wierny. 

Nigdy Cię nie opuszczę. 
Bez wątpienia przyjdę znów – zabierając cię do domu ze Mną.  
(Moje niebo potrzebuje Twojego wkładu) 
 
Czekam ... 
Czy jesteś gotowa pozostawić wszystko – zawiść, zmartwienie, troskę, obawy?  
Czy jesteś gotowa pozostawić wszystko – zebyś była ze Mną na wieki? 
Nie będzie łez. 
Nie będzie smutku. 
Nie będzie bólu. 
Wolni od wszelkiego cierpienia, odrzucenia, pójścia na kompromis na wieki! 
Czekam... 
Czekam na ciebie, zebyś była ze Mną! 
O jak ja kocham cię, troszczę się I tęsknię za tobą! 
A ty za Mną?                                                                                                                                                        
Chcę, żeby tak było. 
Nie ma nic zbyt trudnego dla ciebie, gdy jestem przy tobie. 
Ja mogę I przeprowadzę cię przez wszystko. 
Nic cię nie przemoże.                                                                                                                               
Jestem za tobą! 
 
Jesteś Moją Oblubienicą... 
Kocham cię I tęsknię, byś była przy moim boku. 
Przyjdź do mnie wkrótce, by być razem ze Mną na wieki. 
 
Co powiesz na moja tęsknotę? 
Wejdź nieco wyżej. 
Przetrzymaj nieco dłużej.                                                                                                                           
Ale to będzie wkrótce! 
Tęsknię do ciebie. 
 
Uwierz Mi, kiedy mówię...jesteś Moja. Wybrałem Ciebie!  

Delivered by Cora Huffman 
Submitted by Linda Gleason, UPCI Ladies Ministries President 

 
 

Ze skrzynki pocztowej 
 
Pozdrowienia siostro Debbie Akers, 
Jestem z Melbourne, Australia I mój mąż I ja jesteśmy pastorami małego kościoła na zachodnich 
przedmieściach. Jestem bardzo wdzięczna za biuletyn miesięczny z zachęcającymi artykułami I 
tematami, które otrzymuję. Jest to cudowne wiedzieć, że pośród milionów kobiet na całej ziemi, 
przechodzimy te same próby, zranienia, rozczarowania, sezony wysokie I niskie w życiu, ale zawsze 
jest Bóg! 
     Pochwalam ciebie I ekipę za opracowywanie artykułów I chcę, byście wiedziały, że nasze kobiety 
są ubłogosławione tą służbą. Proszę przysyłaj mi tłumaczenia w Aramejskim Indonezyjskim I Tagalog. 
   Modlimy się o ciebie I tę służbę. Niech Bóg błogosławi cię obficie w docieraniu do świata przez 
służbę. 
-Sis Colleen Damons, Pentecostal Apostolic Faith Church, Werribee, Melbourne, Australia 

 
 

Od Wydawcy 



 
Debbie Akers 

Bog czyni wiele rzeczy! Bóg otwiera wiele drzwi I ten biuletyn jest teraz dostępny w 
języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, holenderskim, portugalskim, 

rosyjskim, greckim, arabskim, farsi, czeskim, chińskim, swahili, węgierskim, tagalog, 

indonezyjskim, rumuńskim, włoskim, norweskim I polskim. Proszę pomóż nam modlić 
się o serbskich, bułgarskich I japońskich tłumaczy. 

 
Jeśli pragniesz otrzymywać jakikolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na adres 

LadiesPrayerInternational@aol.com a my chętnie dołączymy cię do naszej listy 

wysyłkowej! 

 
 

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 

 
 

 
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...Three Priorities of Prayer... 

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

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

     Aby weszły w służbę na żniwie Pana (Mateusza 9:38). 
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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  dla 
adoptujących par. 

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 nastolatków.  

   

 

Czy masz prenumeratę Reflections Magazine? 
   

Ta publikacja dwumiesięcznika ubłogosławi I zainspiruje cię. Artykuły są biblijne I 
stosowne dla dzisiejszej kobiety apostolskiej. Zaprenumeruj to dla siebie, 

przyjaciółki lub zamów cały zestaw dla twojego kościoła. 
 

Zaprenumeruj w internecie! 
  
 

  

Zobacz co się dzieje na naszych serwisach społecznościowych! 
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