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Zakochać się w Jezusie
By Vercinia Reed

Miłość często zaczyna się jako ekscytujący, zawrotny, przejmujący przypływ emocji, prowadzący 
ludzi do ekstatycznego stwierdzenia: "Zakochałam się!"

Kiedy mój mąż i ja poznaliśmy się, mieszkaliśmy w odległości dwóch godzin od siebie. W tamtych 
czasach nie mieliśmy telefonów komórkowych, więc polegaliśmy na telefonach stacjonarnych, 
automatycznych sekretarkach i listach. Gdy zadzwonił po raz pierwszy, nie było mnie w domu. Kiedy 
oddzwoniłam, nie było go w domu. Minęło kilka tygodni, zanim w końcu porozmawialiśmy, ale kiedy 
to zrobiliśmy, rozmawialiśmy godzinami. Od zwyczajnych do poważnych spraw, nigdy nie zabrakło 
rzeczy do powiedzenia. Zaczęliśmy dzielić się nadziejami i marzeniami, a wraz z upływem miesięcy 
rozwijały się głębsze uczucia, przenosząc nas od przyjaźni do miłości. Ponadto chcieliśmy, aby ludzie

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


o tym wiedzieli!

Czy zakochaliśmy się w Tym, który ma największe znaczenie? I czy też nasze dzieci zakochały się? 
Poprzez Jego Słowo i przykład, możemy zachęcić ich, aby również zakochali się w Nim.

• Poświęć czas na komunikowanie się z Nim. Otwarcie czytaj Biblię. Módl się o swoje dzieci.

• Pokaż swoją ufność w Niego. Jest niezawodny. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim, 
Słowo Pańskie jest spolegliwe, On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają" (II Samuela 
22:31).

• Mów o Nim. Im więcej czasu poświęcamy na poznanie Go, tym silniejsza jest nasza miłość. 
Gdy wzrasta nasza miłość i zrozumienie, naturalnie sprowadzimy Go do naszych rozmów.

• Podejmij działanie. Karm głodnych, ubieraj ubogich, opiekuj się chorymi, wypowiadaj miłe 
słowa. Zaangażuj swoje dzieci; wiara i uczynki idą ręka w rękę (Jakuba 2: 14-26). Jest 
mnóstwo możliwości.

• Świętujcie swój związek z Jezusem. "Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu 
mojego zbawienia" (Habakuk 3:18). Spiewaj głośno na chwałę i uwielbienie.

Po dziewiętnastu latach małżeństwa, dwójce dzieci i wielu obowiązkach później, dowiedziałam się, że
miłość to coś więcej niż emocje. Jest to wybór, który wymaga konsekwentnego zaangażowania i 
intencji. Boża miłość jest niezawodnie poświęcona i bezbłędnie intencjonalna. Nic nie może nas od 
niej oddzielić. Kiedy nadchodzą próby, obiecał, że nigdy nas nie opuści, ani nas nie zostawi. Kiedy 
się potkniemy, On jest wierny i sprawiedliwy by nam wybaczyć. Kiedy czujemy się bez nadziei, Jego 
miłosierdzie jest nowe każdego ranka. Jego łaska jest wystarczająca. Och, co za miłość!

Czy jesteście zdeterminowane kochać Go całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją siłą i 
całym swoim umysłem? On dąży do tego rodzaju związku. Jest dla nas dostępny i jest dostępny dla 
naszych dzieci. Zakochanie się w Jezusie jest cudowne; pozostanie w miłości jest niezbędne. Nie ma
większej radości niż świadomość, że nasze dzieci kroczą w prawdzie (III Jana 1: 4).

 
Nota: Vercinia Bailey Reed i jej mąż, Brad, służą w AIM w Zjednoczonych Emiratach Arabskich gdzie są pastorami Abundant 
Life Church. Mają dwoje dzieci, Jaden, 10 lat i Elias, 3 lata. Vercinia ma BHS i MHS w  Communication Sciences & Disorders i 
pracowała jako patolog mowy i języka zanim przeniosła się do ZEA w 2003.

Wypróbowana Wiara czy Zmęczona Wiara
By Jerolyn Kelly

Podczas studium Biblijnego dla kobiet w naszym kościele na temat wiary, zaczęłyśmy czytać słynny 
11 rozdział Hebrajczyków. Kiedy czytałyśmy na zmianę, jedna z kobiet źle odczytała część wersetu 
na temat Abrahama i powiedziała "zmęczona" wiara, a nie "wypróbowana" wiara. Natychmiast ten 
poślizg języka mówił coś do mojego ducha.



Ileż to razy osiągnęłam stan zmęczonej wiary? Nie mam nic przeciwko sobie ani nikomu innemu, kto 
znalazł się w tym miejscu. To jest rzeczywistość! Najwyraźniej Abraham - Ojciec Wiernych - wraz ze 
swoją żoną, Sarą, mieli zmęczoną wiarę. Było to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak długo czekali na 
obiecane dziecko. Mam głęboką wdzięczność dla Sary. Chociaż wyemigrowałam z innego kraju, nie 
jestem pewna, czy mogłam zrobić to, co zrobiła Sara. Kiedy opuściłam mój dom i znajome otoczenie, 
wiedziałam, gdzie zamierzam wylądować. Sara musiała porzucić wszystko, nie wiedząc, dokąd idzie.

Często na dłuższą metę, możemy znaleźć się w miejscu, w którym nasza wiara staje się coraz 
bardziej zmęczona. Wciąż robimy wszystko, co wiemy, że jest dobre i prawe. Stoimy na obietnicach 
Bożych; zachowujemy optymistyczny pogląd i wypowiadamy pozytywne słowa. Jemy dobrze, śpimy 
dobrze i dbamy o nasze ciała. Modlimy się, czytamy i rozmyślamy nad Słowem; jesteśmy za Prawdą i
świętością. Ewangelizujemy; uczymy; dzielimy się wizją i zachęcamy innych. Nie chodzi o to, że 
chcemy się poddać, ale po prostu męczymy się zarówno naturalnie, jak i duchowo.

Spoglądając wstecz na Abrahama i Sarę, musimy pamiętać, że kiedy ich wiara ewidentnie zmęczyła 
się i została nieco odparta, stali się podatni na własne myślenie i środki. Dokonali wyborów, które 
wciąż mają wpływ na dzisiejszy świat. Poprzez udzielenie niewolnicy Sary, Hagar, Abrahamowi, 
urodził się Ismael i stał się ojcem narodów arabskich. Długo oczekiwany Izaak, którego urodziła Sara,
stał się ojcem narodu żydowskiego. Ich zmęczona wiara doprowadziła do straszliwych konsekwencji 
dla całej ludzkości.

Mój umysł idzie do znanego Pisma: "Nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra, bo we właściwym czasie
będziecie żąć, JEŚLI nie zemdlejecie". Tak jak ta kobieta miała poślizg języka na naszym studium 
Biblijnym, tak my możemy nieświadomie i nawet nie wiedząc, mieć poślizg w zmęczoną wiarę. 
Pamiętajcie o Abrahamie i Sarze i zdajcie sobie sprawę z waszej wrażliwości na sztuczki wroga w 
tych czasach. Trzymajcie się wizji i obietnic, które dał wam Bóg. Nie pozwól, aby brak rezultatów lub 
brak dowodów Twojej wiary zniechęciło cię.

Mój mąż często twierdził, że nawet jeśli nie dożyje, aby zobaczyć przebudzenie, które Bóg obiecał, to
jednak wierzy. Tu nie chodzi o ciebie i mnie! Nigdy nie wiemy, jak trwałe i dalekosiężne mogą być 
nasze wysiłki. Kiedy nasza wiara jest rozciągnięta i wypróbowana, bądźcie pewni, że Bóg jest z nami.
Być może, patrząc wstecz na przeszłe lata, wasza wiara zmęczyła się. Wzywam was, abyście kiedy 
wasza wiara jest wypróbowana, nie pozwoliły jej się zmęczyć!

Może się to zdarzyć tak łatwo w naszym duchowym chodzeniu bez zdania sobie z tego sprawy. 
Każdego dnia muszę pozostać w zgodzie z Duchem i trzymać się Bożych obietnic. Mimo, że często 
moja wiara jest wypróbowywana, nie pozwolę, by moja wiara zmęczyła się!

 
Nota: Jerolyn Kelley uwilelbia wykonywać pracę misyjną w Północnej Europie. Mieszka w  Glasgow, Szkocji i dziękuje Bogu  
za wspaniałego męża, dzieci i wnuki.

Ze Skrzynki Pocztowej

Dios les bendiga
Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta que también lo 
tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán siendo de gran bendición para 
mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la mayoría mas que todo entendemos Español. 
Gracias y estaré atenta. -Gloria Q

(Tłumaczenie) Niech Bóg was błogosławi
Dziękuję za korespondencję, otrzymywałam ją w języku angielskim, ale dzięki Bogu uświadomiłam sobie, że 
mam ją teraz w hiszpańskim, bardzo się cieszę z hiszpańskiego tłumaczenia!! Wiem, że nadal będziecie 
wielkim błogosławieństwem dla mojego życia i wszystkich sióstr w mojej społeczności, gdzie większość z nas 



rozumie hiszpański. Dziękuję i będę czekać. -Gloria Q

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, hindi, gruzińskim, japońskim, szwedzkim, 
wietnamskim, bangla i thai. Proszę pomóż nam modlić się o serbskich I bułgarskich 
tłumaczy i innych.

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

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

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Daj "Like" Ladies Prayer International na Facebook
Mamy swoich fanów w USA, Hong Kongu, Filipinach, Szwecji, Grecji, Kolumbii, Kanadzie, Meksyku, 
Chinach, Kenii, Chorwacji, Holandii, Ghanie, Jamaice, Puerto Rico, RPA, Fiji, Australii, Austrii, Cyprusie, 
Malaysii Pakistanie, Włoszech, Indiach, Francji, Chile, Anglii, Ethiopii, Libanie, Trinidadzie, Tobago, 
Norwegii, Hondurasie, Sri Lance, Nowej Zelandii, Wyspach Salomona, Haiti, Indonezji, Papua Nowej 
Gwinei, Ugandzie, Rwandzie, Szkocji, Danii, Południowej Korei, Nigerii, Bolivii, Turcji, Japonii, 
Niemczech, Bułgarii, Portugalii, El Salvadorze, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 
Afghanistanie i Vanuatu.

Droga Liderko Teamu Modlitwy, Proszę odwiedź Ladies Prayer International na Facebook i daj "Like" 
naszej stronie! Facebook Ladies Prayer International Link

Także zaproś swoją grupę do subskrypcji do tego DARMOWEGO biuletynu na: 



http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl lub prześlij prośbę emailem na: 
LadiesPrayerInternational@aol.com

Proszę podziel się tą informacją ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za to, że jesteś
częścią tej wzrastającej służby modlitwy i za pomoc w rozprzestrzenianiu słowa o tym DARMOWYM 
biuletynie i stronie Facebook!
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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 
iduchowego 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...

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


 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 się na internecie!

See what's happening on our social sites:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org

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