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Żyj W Jego Obecności
By Ronda Hurst

"Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie 
jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach 
waszych" (Kolosan 3:16).
 
"Służcie Panu z radością; przychodźcie przed oblicze Jego z weselem" (Psalm 100:2).
 
Nie ma innego miejsca, gdzie wolałabym być jak tylko w obecności Pana. Zbyt często pomniejszamy 
Jego obecność do kościelnych budynków, a to jest jedno z najlepszych miejsc, aby wejść w Jego 
obecność. Nic nie dorówna nabożeństwu uwielbienia wraz ze świętymi Najwyższego.
 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts


"I trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i 
dziękczynienia Panu – gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni 
pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana 
napełniła się obłokiem."
(II Kronik 5:13).
 
Jednakże, nauczyłam się, że kiedykolwiek i gdziekolwiek zaczynam chwalić Pana śpiewem, 
obecność Pana przybliża się. "Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, 
śpiewając i grając w sercu swoim Panu" (Efezjan 5:19).
 
Pamiętam kiedy dorastałam jak moja matka zawsze śpiewała albo puszczała dobrą muzykę gospel w
naszym domu. Zawsze były tam pokój i radość. Kiedy patrzę wstecz, trudno nie wierzyć, że miało to 
dużo związku z rodzajem śpiewu i muzyki, która była tą stałością. Wychowywałam moją rodzinę w 
ten sam sposób i słyszę jak moje dorosłe dzieci mówią o tym, jak pełen pokoju był (i jest) nasz dom. 
Nie zrobisz pomyłki, kiedy wywyższasz imię Jezusa w swoim domu przez modlitwę, czytanie Słowa i 
pieśni chwały.
 
Nawet świat rozumie, że śpiew podnosi ducha. Kiedy jesteśmy szczęśliwi i radośni, śpiewamy i 
tańczymy. Jak daleko więcej powinniśmy zwrócić takie chwile radości i szczęścia, aby uwielbiać 
przed naszymi dziećmi, aby dorastały wiedząc i wierząc, że Bóg jest źródłem naszej radości i siły.
 
Spiewaj Panu i niech Jego obecność wypełni twój dom! 

Szukać Wiecznego 
 
By Laurie Sims
 

Czy zauważyłaś to? Przyczajone niezadowolenie? W twoich dzieciach, mężu, przyjaciołach? Może 
nawet czujesz to sama? Niepewna? Zagubiona? Pragnąca "czegoś". . .  czegokolwiek! Długich 
wakacji. Nowej sukienki. Więcej lajków na facebooku. Musisz zapytać siebie. "Co tu się dzieje?"
 
To jest tak, jakby stanąć przed szeroko otwartą lodówką poszukując czegoś słodkiego lub słonego na 
zaspokojenie zachcianki! Czasami nasze ciała nie są w ogóle głodne, jedynie pragnące wody.
 
To głębokie odczucie jest prawdziwie w naszym wnętrzu. Boży Duch wyraźnie porusza się nad 
naszymi zdesperowanymi sercami jednakże my nie rozpoznajemy czym to jest. Jego Duch pociąga 
nas do siebie. Bóg składa tą tęsknotę w naszych sercach i w Ks. Kaznodziei Salomona wyjawia nam 
źródło tej tęsknoty.
 
W Ks. Kazn. Salomona 3:11 mówi, "Bóg włożył wieczność w serca ludzi." Nasze serca tęsknią za 
tym, co ma wieczną wartość podczas, gdy cały czas wariacko ubiegamy się o tymczasowe rzeczy. A 
to bieganie jest wycieńczające!
 
Mam dobrą wiadomość. Bóg woła, żeby nas wprowadzić głębiej w rzeczy, za którymi nasze dusze 



prawdziwie tęsknią – wołając nas do rzeczy, które mają wieczną wartość.
 
Odpowiedzmy na to wezwanie – odpowiedzmy i działajmy w tym kierunku. Uczyń swój czas modlitwy 
pełnym mocy zamiast stałego zestawu próśb i pragnień. Niechaj pieśń twojego serca będzie 
namaszczona i wywyższaj nią Jego.
 
Mateusza 6:33 mówi nam "szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne
będzie nam dodane" (NKJV).
 
Szukaj Go najpierw. Wchodź w Jego obecność, która jest wieczna, gdzie wszystkie rzeczy tego 
świata, które chcieliśmy, staną się płytkie i nikłe w porównaniu do promienistych i pięknych rzeczy 
Bożych. To jest za czym prawdziwie tęskniłyśmy i gdzie odnajdujemy czym są nasze prawdziwe 
pragnienia.
 
"Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. A zakon Twój jest we wnętrzu moim." (Psalm 40:9).
 
Rzeczy, które niegdyś pragnęłyśmy zmieniły się w Jego obecności, a teraz pragniemy Jego dróg i 
Jego woli. Pragniemy Jego uzdrowieńczego deszczu, aby nas zalał i oczyścił zakurzone 
niezadowolenie z naszych umysłów. Obmyj zabłocone krople wycieńczenia z powodu szukania 
pięknych tęcz i wprowadź nas w swój pokój. Z powrotem do swojej obecności. Z powrotem do 
miejsca, za którym nasze serce, nasza dusza, nasz umysł prawdziwie tęskni.
 
Wierzę, że odpowiedź jest w Jezusie. O, wejdź do Jego obecności jeszcze raz. On tam czeka.
 
 
Nota: Laurie Sims, licencjowana w służbie z UPCI, jest babcią dla ośmiu pięknych wnucząt, była żona pastora, 
muzyk/śpiewaczka, medyczna bibliotekarka na Uniwerytecie Medycyny i  Bionauk w Kansas City.Teraz mieszka w Kansas City
i szczęśliwie służy w Apostolic Lighthouse of Hamilton, Missouri, z mężem Reverend Terry Sims. 

W Jego Obecności
By Erin Rodrigues
 

"O Boże, żyjemy prawdziwie w czasie, kiedy desperacko potrzebuję Twojej mądrości i prowadzenia, 
abym mogła uczyć moje dzieci, aby w pełni ogarnąć Ciebie i Twoje Słowo." Właśnie wtedy duch 
wstawiennictwa przejął mnie podczas moich modlitw i znów byłam przejęta odczuciem ponaglenia w 
duchu, aby osłaniać serca i umysły moich dwojga młodych dzieci.

Zyjemy w czasie, gdzie mamy społeczeństwo szybko rozgłaszające to, co jest dobre jako złe, a złe 
jako dobre. Były takie dni, kiedy pytałam Boga, "Jak mam ochraniać moje dzieci od tego? O Jezu, jak 
mam ochraniać ich niewinność?" Zastanawiałam się czasami, czy jest nawet bezpiecznie wysyłać 
moje dzieci poza drzwi domu.

Podczas, gdy nie możemy uchować naszych dzieci od świata, możemy być proaktywne w 
ochranianiu ich przez prowadzenie i modlitwę. Ty i ja możemy modlić się. Możemy wejść w Jego 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+6%3A33&version=ESV


obecność. Jako matka odnalazłam to jako klucz do ochrony naszych dzieci.. 
Efezjan 6:10-18 przypomina nam, że nie walczymy z krwią i ciałem. To jest duchowa walka i tak, 
możemy wstawiać się za nasze dzieci, modlić o mądrość, ochronę, pokój i siłę.

Pamiętam jako dziecko, kiedy moja mama zamykała się w pokoju, żeby się modlić. Siadałam na 
podłodze przy jej sypialni i słuchałam jak wołała do Boga o swoich pięcioro dzieci. Był w tym pewien 
komfort móc wiedzieć, że mama wchodziła w Bożą obecność za nas. Czułam się bezpieczna. 
Czułam się ochroniona. Czułam się kochana. Tylko Bóg wie, gdzie bym była dzisiaj gdyby nie moja 
modląca się mama.

Kiedy myślę o wychowywaniu bogobojnych dzieci i  ochronie ich niewinności, przychodzi na myśl 
Daniel. Boży charakter i zasady były w nim umieszczone już od dziecka. Jako młody człowiek był 
otoczony samowolną kulturą a jednak nie stał się żerem pokuszenia. Boże wartości, których się 
nauczył jak dziecko nauczyły go, że Bóg był centrum i miał kontrolę.

Jako matka, moja siła i mój pokój przychodzi, kiedy wchodzę w Jego obecność. Wiem, że w środku 
duchowego sztormu burzącego się dzisiaj, Pan ma kontrolę i On jest ochroną moich dzieci.
 
Nota: Erin Rodrigues, razem z mężem i ich dwojgiem dzieci służą jako misjonarze UPCI w Portugalii. Prowadzą jako pastorzy 
wzrastający kościół w regionie stolicy Lizbony , gdzie uczą i szkolą mężczyzn, kobiety i rodziny w pracy dla Boga. Siostra 
Rodrigues również służy jako prezydent narodowej służby kobiet w UPC w Portugalii.

       Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy klip video.

Od Wydawcy

Debbie Akers

Bóg 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 jakiekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na adres
LadiesPrayerInternational@aol.com a my chętnie dołączymy cię do naszej listy 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+6%3A10-6%3A18


wysyłkowej!

Ze Skrzynki Pocztowej

>Dzień dobry siostro Akers! Rebecca zrobiła świetną pracę ze swoim artykułem! Uwielbiam widzieć młodych ludzi z taką pasją 
i pragnieniem do pracy dla Pana! Coś świeżego! Oczywiście wszystkie artykuły Biuletynu dla Kobiet są zawsze wspaniałe, 
cieszę się każdym z nich i to, że ten biuletyn może być rozsyłany w  tak wielu językach jest błogosławieństwem, które łączy 
nas razem. Miłość w każdym języku...płynnie mówionym tutaj!  Kocham Cię moja droga przyjaciółko! - Laurie Sims

>Droga S. Liane Grant, Wow, Wow, Wow! Ten artykuł przyszedł w samą porę. (Wiara pośród desperacji, LPI Sierpień 2016) 
Dziękuję bardzo! Czytanie tego artykułu pomogło mi stanąć na nogi i zacząć  na nowo ufać Bogu i pamiętać, by deklarować 
"Jego obietnice". Boże dokonaj wielkiej pracy we  mnie, która zmieni moje przyszłe dni w  wielki sposób. 
   Wasza wierność w wysyłaniu tych artykułów i posługiwanie w służbie kobiet jest bardzo doceniana. Dzięki dla S.Warren, S. 
Harding i S. Staring i dla S.Akers :)  Niech Was Bóg błogosławi, w miłościi, Jolie.

>Bogu niech będzie chwała. Dziękuję Wam za przyłączenie się do mnie w modlitwie o mojego syna Anthony, od tamtej pory 
był w  kościele cztery razy. Jeszcze całkowicie się nie oddał, ale w imieniu Jezusa tak się stanie. Bóg jest wierny i nigdy nie 
wycofa się ze swoich Słów. Wiele błogosławieństwa., Sarah Anderson-Murphy

>Droga S.Akers, Dziękuję bardzo za ciężką pracę, którą wykonujesz składając te wspaniałe biuletyny. Są one bardzo 
zachęcające i budujące. Czy mogłabyś je wysyłać mi również po hiszpańsku? Nasza rodzina prowadzi hiszpański kościół i 
jestem pewna, że cieszyliby się czytając te wspaniałe listy w  swoim języku. Dziękuję Pani! Niech Bóg Ci błogosławi  za Twoją 
bezinteresowną pracę.! -S.Adriana Camp

>Bardzo mi się podobały artykuły tego miesiąca. I było w  nich TAK WIELE prawdy i różne aspekty desperacji. 
   Cieszę się co do twojej wnuczki. Wydaje się być prawdziwie oddana w  służbie. Niech Bóg wciąż trzyma i błogosławi  ją 
potężnie. Kocham Was. Sandy Negron, Niemiecka tłumaczka dla Biuletynu Kobiet.

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

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.

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


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).

          

 
 

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 nastolatków.



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, przjaciółki

lub zamów zestaw dla twojego kościoła.
 

 
Zaprenumeruj na internecie! 

 

Zobacz, co się dzieje na naszch stronach społecznych:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-4482|LadiesMinistries.org

http://www.ladiesministries.org/
mailto:ladiesconnections@upci.org

