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Radość Na Podróż
By Adena Pedigo

 

Jestem błogosławiona będąc wychowana przez rodziców, którzy nauczyli mnie widzieć zabawne 
rzeczy w życiu. Wydaje się, że każdy nowy dzień przynosi okoliczności, które mają zdolność 
eksponować ciemniejsze, brzydsze i bardziej bolesne strony jakiejkolwiek sprawy czy wydarzenia. 
Jednak moi rodzice zaszczepili we mnie rozeznanie, że zawsze mamy tak samo wielką okazję 
widzieć dobrą, radosną, jaśniejszą stronę.
 
Mój ojciec i matka opowiadali historię za historią zabawnych rzeczy, które im się przydarzyły lub które
widzieli podczas podróży ich życia. Co wydawało się złą sytuacją, moi rodzice w zamian zdecydowali 
znaleźć w niej humor.
 
Zycie może być trudne czasami, ale być w stanie znaleźć dobro, radość – a nawet humor – w złej 
sytuacji może wielce zmienić to, jak poradzimy sobie z nią i co czujemy wobec trudnych sytuacji w 
życiu.

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


Zycie jest podróżą, i dobro i zło nam się przydarza. Apostoł Paweł przypomina nam w Rzymian 8, że 
jeśli pozostaniemy mocno w kochającej ręce Bożej, okoliczności przychodzą tylko, żeby nas 
kształtować i formować, a nie nas niszczyć.
 
"A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy miłują Boga, dla tych, którzy według 
postanowienia Jego są powołani (Rzymian 8:28).
 
Jeśli nie stracimy nadziei, jeśli nie stracimy wiary, jeśli będziemy nadal miłować Boga i szukać Jego 
woli w dobrym i złym, wszystko będzie współdziałać ku dobremu. Trzy wiersze dalej, Paweł daje 
jasny powód, żeby zawsze widzieć dobrą stronę spraw:
 
"Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?" (Rzymian 8:31).
 
Mogę znaleźć radość i pokój w każdej sytuacji ponieważ Bóg stoi za mną i żadna broń ukuta 
przeciwko mnie nic nie zdziała. Nawet kiedy popełniałam błędy czy też wydawało się, że jakby 
chmura mnie pochłania, mogę znaleźć jaśniejszą drogę, ponieważ Bóg we wszystkim działa ku 
dobremu.
 
Kiedy coś wydaje się trudne, przerażające i beznadziejne, zacznij iść i bądź silna. Pozostań skupiona
na Bożej woli i wybierz "radość do podróży."  Bardzo lubię tę piosenkę, którą mój mąż napisał „Tak 
czy inaczej wygrywamy." Ostateczny wynik jest najważniejszy, nie to, co spotykamy codziennie i nie 
proces. Znajdź radość i nadzieję w każdej okoliczności. Czy rozumiemy to w tym życiu czy kiedy 
dostaniemy się do nieba – tak czy inaczej wygrywamy.
 
Moją modlitwą jest by uczyć moje dzieci, tak jak moi rodzice uczyli mnie, że w każdej sytuacji Bóg ma
kontrolę. Nie muszę się martwić. Szukaj Boga i Jego wolę całym swoim sercem, zawsze poszukując 
dobra w każdej sytuacji. Wybierz radość dla swojej podróży.
 
"Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu 
Swiętym." (Rzymian 14:17).
 

Nota: Adena Pedigo jest prezydentem Indiana Ladies Ministries. Wraz z mężem, Timem, są asystentami pastorów w  Calvary 
Tabernacle w  Indianapolis, prowadzonego przez Reverend Paula D. Mooney. Jest ubłogosławiona dwojgiem dzieci, Maci and 
Georgeon Pedigo.

Radość na Podróż
By Sandy Jordan

 

Słownik Webstera określa radość jako "emocję wielkiej rozkoszy spowodowanej przez coś wyjątkowo
dobrego lub satysfakcjonującego; uczucie wielkiego szczęścia."
 
Mój mąż i ja byliśmy po ślubie dziesięć lat i nie mieliśmy dzieci. Bóg pobłogosławił nas 
zaadoptowanym synem, i kiedy go zobaczyliśmy po raz pierwszy – kręcone rudo blond włosy – 
pamętam tę radosną emocję, którą miałam. Zapytałam kobietę, "Czy on jest nasz, naprawdę nasz?" 
Powiedziała, "Tak jest wasz!" To radość, o której mowa! Byliśmy zachwyceni.
 
Dwa i pół roku później, inny mały chłopiec dołączył do naszego domu, i doświadczyliśmy tej radości 
na nowo. Miał takie słodkie usposobienie, bardzo ciche i nic nie wymagające. Potem dwa lata później
piętnasto-miesięczna dziewczynka dołączyła do naszej rodziny. Jaką radość tych troje dzieci nam 



wniosło w życie – nasi rodzice, nasze rodziny, nasze kościoły, nasi przyjaciele – sprawili nam 
całkowitą radość. Cztałam chińskie przysłowie, które mówi "Jedna radość rozprasza sto smutków," i 
ja mogę się z tym utożsamić. Czuliśmy jakby Bóg nam dał tych troje dzieci i wymazał pamięć 
bezdzietnych lat.
 
Wyrośli i pobrali się. Kiedy widziałam narodziny Kinzie, córeczki  mojego najstarszego syna, płakałam
łzami radości. Nie ma nic takiego jak wnuczęta! Pozostałyśmy bardzo blisko siebie poprzez lata i 
kedy ona miała osiem lat, zabrałam ją na obóz do Ohio, gdzie otrzymala Ducha Swiętego. Mogłabym 
dołączyć do Izajasza, który napisał w Ks.Izajasza 61:10, "Bardzo się będę radował z Pana, weselić 
się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie 
płaszczem sprawiedliwości."
 
Następnego roku w styczniu, podczas konferencji Because of the Times, poprosiłam jej prababcię, 
aby mi pomogła modlić się, żeby jakoś Kinzie odczuła potrzebę chrztu. Zgodziłyśmy się razem w 
modlitwie. Następnego stycznia jechałyśmy znowu do Louisiany i mogłyśmy spędzić tam kilka dni z 
Kinzie. Wspomniałam jej mamie o chrzcie. Kilka dni później zadzwoniła i powiedziała, że Kinzie chce 
być ochrzczona i chce, żeby jej tata tego dokonał. Bóg odpowiedział na nasze modlitwy i byliśmy 
świadkami jej zanurzenia w drogocennym imieniu Jezus, obmywającego jej grzechy. Psalm 95:1 
mówi, "Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu; wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego."
 
Widziałam książkę pod tytułem, "Radość w Podróży: Znaleźć Radość w Codziennych Momentach." 
Każdego dnia w naszej podróży życia, możemy znaleźć "emocję wielkiej rozkoszy" - radość – a to 
było zapewne jedną z największych radości mojej podróży!

Nota:  Sandy Jordan mieszkała w  Toledo, Ohio, przez większość  swojego życia. Jej rodzice, Fred and Vera Kinzie, byli 
pastorami First Apostolic Church przez trzydzieści lat. Ona i jej mąż Mark Jordan zostali pastorami i służyli czterdzieści lat 
zanim odeszli na emeryturę pastorską. Brat Jordan dalej służy jako superintendent Ohio District. Podróżuje z nim i także 
pilnuje swoije wnuki jak najczęściej może. Dalej chodzą do kościoła w  Toledo i kochają być jego częścią i pomagają nowemu 
pastorowi i jego żonie, Kris and Jen Dillingham.

Radość Pana
By Clara Brett
 

"I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na 
małym." (I Tymoteusza 6:6).
 
Był taki czas, kiedy nigdy bym nie myślała, że bycie zadowolonym może być zmaganiem. Po trojgu 
dzieciach, pastorskiej służbie i pracy - rozumiem zmaganie o ”zadowolenie". Pułapka wpadnięcia w 
depresję z powodu odczucia, że nie mogę spełnić nierealnych oczekiwań innych ludzi, swoich 
własnych, jest zbyt łatwa, by w nią wpaść.
 
Doszłam do wniosku, że dwadzieścia cztery godziny w ciągu dnia nie wystarczają, żeby wszystko 
zrobić to, co bym chciała:  Budować kościół, nieść prawdę do mojego narodu, pakować pudełka do 
lunchu, zmieniać pieluchy, prać ubrania, modlić się, być żoną, oddychać, pracować, uczyć, gotować –
i robić to wciąż od nowa.
 
Więc co zrobić, kiedy nie ma wystarczająco godzin, by zrobić choć część tych rzeczy jak najbliżej 
poziomu i sposobu, w jaki powinny być zrobione? Co zrobić, kiedy czuję się przygnieciona i nie w 
stanie?
 
Jest tylko jedna doskonała odpowiedź. Słuchać słodkiego, cierpliwego, kochającego głosu mojego 



Pana, który wywołuje mnie z szaleństwa, które ja czy inni stwarzają wokół mnie. Znajdź chwilę rano 
zawołać Go i prosić Go o prowadzenie mojego dnia. Przekaż listę do zrobienia Jemu. Im więcej 
słyszę Jego głos, tym lepiej jestem w stanie skupić się i ustawić priorytety. Im więcej polegam na 
Jego sile, tym lepiej rzeczy są zrobione.
 
Bóg nie zamierzył dla nas być w stresie z powodu codziennych spraw. On nawet nie chce, żebyśmy 
byli w stresie z powodu trudnych spraw. "Moi bracia, poczytujcie to za najwyższą radość, gdy 
rozmaite próby przechodzicie" (Jakuba1:2 NKJV). Podróż naszego życia prowadzi nas przez różne 
próby i doświadczenia naszej wiary. W zamian, to ćwiczenie wywołuje w nas cierpliwość.
 
Rozumiem, że sezony się zmieniają i ten sezon jest doskonały i właściwy dla mnie na teraz. Podróż 
życia zmienia się i przekierunkowuje. Jednego dnia dzieci dorosną i rzeczy się zmienią. Jednak te 
lata są darem od Boga tak jak i są te minione lata i będą przyszłe. Radość na podróż przychodzi ze 
spędzania każdego dnia żyjąc w pełni ponieważ "radość Pana jest naszą siłą" (Nehemiasza 8:10). 
Może to być zmienianie prześcieradła choremu dziecku o 2:00 rano lub kiedy moje pięcioletnie 
dziecko przychodzi do domu ze szkoły i mówi mi, że nauczył kolegę modlitwy.
 
"A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w 
nadzieję przez moc Ducha Swiętego." (Rzymian 15:13)
 
 
Nota: Clara Brett jest żoną pastora w swoim rodzinnym kraju, Danii. Jest również mamą trojga i prawnikiem. Próbuje 
angażować się tam, gdzie potrzeba włącznie z muzyką, szkółką niedzielną i nauczaniem. 

Wojownik Modlitwy 
By Jean Tir
 

Jej współpracownicy nazywali ją "Pielęgniarką" i "Pułkownikiem Potter"; Ja nazywałam ją "Mamą" i  
"Wojowniczką Modlitwy."  Jako pielęgniarka, wiedziała jak wydać polecenia, wypełnić kartę i okazać 
ciepłą, kochającą opiekę. Co najważniejsze, wiedziała jak się modlić i czekać na Boże odpowiedzi. 
Pamiętam jeden znaczący czas w moim życiu kiedy Mama, łącząc charakterystykę zarówno 
pielęgniarki jak i wojownika modlitwy, nauczyła mnie kluczowych zasad modlitwy, przygotowania i 
uwielbienia.
 
Kiedy miałam dwanaście lat, spędziłam kilka dni w szpitalu po operacji na wycięcie migdałków. 
Wszystko wydawało się w porządku, lecz Mama modliła się i słuchała Boga, który ostrzegł ją we śnie,
że będę musiała pójść na operację drugi raz. Oczywiście nie przeraziła mnie dzieląc się tą informacją
wtedy.  W zamian, Mama nadal modliła się i ufała Bogu. Stanęła na obietnicy Bożego Słowa:  
"Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie" (I Piotra 5:7).
 
Chociaż Wojowniczka Modlitwy ufała Bogu, Pielęgniarka rozumiała, że pewne przygotowania były 
potrzebne. Matka, wiedząc, że nie mogła być ze mną w każdej chwili i zostawić moją młodszą siostrę 
samą, zatrudniła swoją przyjaciółkę, która była prywatną pielęgniarką, aby zostawała ze mną na noc 
w szpitalu. Biblia uczy w Jakuba 2:26 że "wiara bez uczynków jest martwa."  Wiara Mamy w Boga 
była zamanifestowana w jej praktycznych przygotowaniach. Kiedy moje szwy pękły powodując wielki 
krwotok, nie byłam sama. Bóg był ze mną, i pielęgniarka była ze mną. Po drugiej operacji obudziłam 
się widząc troskliwą twarz mojej mamy i słysząc jej pocieszające słowa „Jean, będziesz zdrowa, 
kochanie."
 
Przez jej działanie i postawę pośród kryzysu, Mama nauczyła mnie, że wartość modlitwy i 
przygotowanie jest pogłębione przez moc uwielbienia. Chociaż oddała dziękczynienie doktorom, 
pielęgniarkom i całemu personelowi szpitala, który o mnie się troszczył, zarezerwowała najwyższą 
chwałę dla jej Pana Jezusa Chrystusa. Swiadectwo, którym się dzieliła ze swoimi kolegami o moich 



operacjach ukazało im kochającego i troskliwego Zbawiciela, który zamanifestował się jako Pan 
Uzdrowiciel. Przez przykład swojej matki, dwunastoletnie dziecko nauczyło się chwalić Boga, który ją 
kochał i troszczył się o nią.
 
Chociaż Mama odeszła z tego życia do nieba wcześniej tego roku, jej dziedzictwo trwa. Lekcje, 
których mnie moja matka nauczyła, kiedy miałam tylko dwanaście lat nadal prznoszą siłę i wytrwałość
w moim życiu jako misjonarce dzisiaj. Dziękuję Bogu za dar matki, która nauczyła mnie bezcennych 
zasad modlitwy, przygotowania i uwielbienia.
 

Nota:  Jean Tir była zaangażowana w  misyjne prace przez ponad dwadziećcia lat w Slowacji, zaczynając w  programie AIM, 
przechodząc potem do pracy jako Pośrednia i Zawodowa Misjonarka. Wraz z mężem Steven Tir są wyznaczeni do 
reprezentowania obu narodów Słowacji i Serbii. Jean kocha pracę wśród ludzi w e Wschodniej Europie, szczególnie jako 
liderka służby Kobiet i instruktor szkoły Biblijnej.

Ze Skrzynki Pocztowej

Niech Bóg Was błogosławi obficie za wszystko, co czynicie dla tej bardzo potrzebnej służby modlitwy.
Dosięga ona daleko i błogosławi wielu na całym świecie.
Błogosławionego tygodnia -Dianna Tuttle, EME Koordynator Służby Kobiet

~~~~~~*~~~~~*~~~~~

Droga S.Akers,
Pozdrowienia z Libanu! Hwała Panu za 'Międzynarodowy Biuletyn Modlitewny Dla Kobiet'! 
Błogosławieństwa, Siostra Mariann Starin, LPI tłumacz na arabski

~~~~~~*~~~~~*~~~~~

Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement qui viennent a point rencontrer mes multiples 
question! j'étais sur le point de me laisser submergée par le doute et l'inquiétude. les partages 
inspirants de nos sœurs viennent me rassurer et me redonner la force de continuer! Merci sœur 
Cornnie,merci sœur Miriam, merci sœur Linda Que le Seigneur vous bénisse!

Pzetłumaczone mniej więcej...Dziękuję bardzo za te słowa zachęty, które odpowiedziały na wiele 
moich pytań! Byłam pochłonięta zwątpieniem i obawami. Te inspirujące artykuły naszych sióstr 
upewniły mnie i przydały mi wiary, by iść! Dziękuję siostro Cornnie, dziękuję siostro Miriam, dziękuję 
siostro Linda. Niech Bóg Was błogosławi!

       Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy Video clip.

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, polskim, hinduskim i gruzińskim.

Mamy tymczasowych tłumaczy z japońskiego; proszę pomóż nam modlić się o stałego tłumacza z Japońskiego,
serbskiego i bułgarskiego.

Jeśli pragniesz otrzymywać jakiekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na adres
LadiesPrayerInternational@aol.com a my chętnie dołączymy cię do naszej listy 
wysyłkowej!

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

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.

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...

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


 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, przyjaciółki lub zamów zestaw dla twojego 
kościoła.

 

 
Zaprenumeruj online!

 

See what's happening on our social sites:



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

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park, Court Weldon Spring, MO 60304

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

