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Moc Ochraniającej Modlitwy 
By Connie Bernard
 

"Nie zapomnij zadzwonić do domu." Jako rodzice, ile to razy wypowiadaliśmy takie słowa? Kiedy nasze dzieci są małe i 
pod nogami, wiemy, gdzie są niemalże w każdej chwili. Ja również zwykle wiedziałam, kiedy moje dzieci coś psociły. 
Kiedy robiło się cicho w domu, wiedziałam, że lepiej muszę je znaleźć. Nie było wiadomo, w co się wpakowały.
 
Jako rodzice, modliliśmy się ochraniającymi modlitwami nad naszymi dziećmi. Jezu, zachowaj ich ciała w sile. Niech 
rosną zdrowe. Nie pozwól żadnej chorobie ich dotknąć. Niech będą bezpieczne. Potem czas upłynął i nasze maluszki 
poszły na swoje. Zawsze modliłam się ochraniającymi modlitwami, nawet zanim mieliśmy dzieci, ale nauczyłam się 
całkowicie nowego sposobu ochraniającej modlitwy. Wszyscy modlimy się modlitwami ochrony, lecz są one różne i 
zmieniają się wraz ze zmianami w życiu. Jakub 5:16 mówi, "Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego." W moich 
codziennych modlitwach, modlę się, żeby Pan mnie zawsze uznał sprawiedliwą. Zawsze chcę Jemu się podobać.
 
Nasze codzienne modlitwy powinny zawsze zawierać dziękczynienie i pokutę. W pokucie, przyznajemy się do naszego 
człowieczeństwa i nieudolności, uniżając się przed Nim. On zawsze uhonoruje złamanego i skruszonego ducha (Psalm 
51:17). Kiedy przychodzimy do Niego w taki sposób i jesteśmy przez Niego poznani – kiedy mamy tę bliską społeczność z
Nim – wtedy możemy śmiało stanąć przed tronem łaski (Hebrajczyków 4:16) z naszymi prośbami.
 
Wiele lat temu, kiedy brat Bernard podróżował zanim padł mur we wschodniej Europie, były takie okresy, że nie słyszałam
nic od niego, aż wylądował z powrotem w Stanach. Nauczyłam się żyć ufając Bogu i stale modląc się ochraniającymi 
modlitwami. Również nauczyłam się prawdziwie doceniać to powiedzenie, "Brak wieści to dobre wieści." Moje prośby w 
większości są skupione wokół modlitw ochrony mojej rodziny. Oczywiście, że są chwile, gdy mamy specyficzne i pilne 

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


prośby, ale nasze ochraniające modlitwy mają wielką ważność.
 
Pozwólcie, że was zachęcę. Może wychowałyście wasze dzieci w bojaźni i napominaniu od Pana (Efezjan 6:4) a one 
jednak odeszły od Boga. Są takie chwile, kiedy twoje ochraniające modlitwy są jedyną rzeczą, która ich trzyma. Może 
zadajesz pytanie "Jak mam się modlić o swoją córkę, która opuściła nas i Boga?" To jest trudne, ale nigdy nie trać 
nadziei. Jego słowo nigdy nie wróci puste (Izajasza 55:11).
 
Kończąc, pozostawiam was z modlitwą do zastosowania w waszej własnej sytuacji:
 
Boże, załóż ochronny mur wokół naszej córki. Proszę, abyś wyprawił aniołów posługujących dla jej ochrony. Kiedy kładzie
swoją głowę do snu nocą, Panie, przypomnij jej o Twojej dobroci i łasce. Niech Twoja łaska, Panie, będzie zawsze w jej 
życiu obecna. Zadziw ją swoją miłością. Niech sama zwróci się do Ciebie, kiedy czuje się niepewna lub niebezpieczna. 
Ukaż się jej. Ochraniaj jej serce, Panie, od głębokiego zranienia. Ochraniaj jej umysł, Jezu, od wymysłów wroga. 
Zachowaj ją od krzywdy. Dotknij jej ciała, Panie, i zachowaj ją silną. Ona była Tobie poświęcona. Modlę się, żebyś 
zadziwił ją swoją miłością. Niech odczuje Twojego ducha w nocy, kiedy jest sama ze swoimi myślami. Nawiedź jej myśli i 
potwierdź jej, że Ty wciąż dla niej jesteś, że wciąż ją kochasz, i że wciąż jej strzeżesz. Ja dziękuję Ci, Jezu, bo Ty mnie 
kochasz i masz o mnie staranie. Troszczysz się o małe sprawy i wielkie sprawy w moim życiu i w jej życiu. Wiem, że 
uhonorujesz każdą modlitwę, którą się modlę. Odpowiesz według swojej doskonałej woli. Ty jesteś naszym suwerennym 
Królem i troszczysz się. Wiem, że odpowiesz i za to Ci dziękuję.
 
Czy nasze dzieci mają dwa, dwanaście, dwadzieścia czy nawet pięćdziesiąt lat, zawsze się o nie martwimy. Jest to 
wielkim pocieszeniem,by wiedzieć, że możemy modlić się ochronnym okryciem o nie i mieć zapewnienie, że On 
wysłucha. On jest godny zaufania.

Nota: S. Bernard jest żoną Rev, Davida Bernarda, UPCI General Superintendenta. Podróżują po całym świecie i przemawiają na na wielu spotkaniach i 
konferencjach. Mają troje dorosłych dzieci i wnuki.

 

Nasze Modlitwy Nigdy Nie Umierają
By Miriam Sponsler

 

„A gdy wziął księgę, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i 
złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych.” (Obj. św. Jana 5:8 NKJV).

Nasze modlitwy nigdy nie umierają.

Nasz Bóg jest niesamowity i zawsze wierny, nawet kiedy zastanawiamy się, czy On nas naprawdę słyszy, gdy się 
modlimy. Może pytamy, Czy On naprawdę zajmie się właśnie tym? To serce jest zbyt burzliwe, zbyt trudne, zbyt 
zagubione i zatracone! Czy moje modlitwy są nadaremne?

Nigdy się nie obawiaj. Bóg zna nasze myśli, nasze pragnienia, i wołanie serca. Kiedy modlimy się zgodnie z Jego wolą, 
On słyszy nas i prawdziwie troszczy się. On nawet bardziej zabiega, żeby usłyszeć nasze prośby i odpowiedzieć nam, niż
my wierzymy czy też rozumiemy. Lecz Bóg jest Wierny. 

Niektóre z moich wspomnień z wczesnego dzieciństwa są o mojej matce w swojej komórce modlitwy, wołającej do Boga o
zbawienie swoich dzieci. Najmłodsza z siedmiorga, miałam przywilej bycia wychowywaną w Zielonoświątkowym domu, 
ale nie moje rodzeństwo. Modliła się nieznużenie o ich zbawienie, nawet kiedy nawet nie było widać promyka nadziei. 
Wierzę, że jej modlitwy wciąż żyją i pracują w ich sercach.

Ponieważ modlitwy nigdy nie umierają, mój ojciec został ochrzczony w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat, po tym jak mama
modliła się o niego przez prawie pięćdziesiąt lat. Jeden z braci wrócił do Pana po wielu latach życia bezbożnym życiem a 



teraz prowadzi jako pastor przebudzeniowy kościół. Inny brat powrócił do Pana po dekadach uciekania od Boga. Jego 
powrót do Boga nastąpił już po odejściu mamy do Chwały. Bóg jest wieczny i nie jest nigdy ograniczony naszym 
wyznacznikiem czasu. 

Łukasz 18 opowiada nam przypowieść o niesprawiedliwym sędzi i natrętnej wdowie i jak niesprawiedliwy sędzia 
wysłuchał prośby wdowy z powodu jej ciągłego błagania. Jeśli wiemy, że modlimy się w woli Bożej, wierzę, że możemy 
wytrwać w naszej modlitwie, okazując wiarę, na którą Bóg odpowie. Nasza wiara może być wypróbowana, ale On 
odpowie we właściwym czasie. 

Nie rezygnuj z samowolnego dziecka. Bądź zachęcona. Módl się dalej i wierz. Nie jesteśmy w stanie nawet pojąć Bożych 
dróg a Jego czas jest doskonały. Nasze modlitwy są cenne dla Niego i przechowywane w złotych czaszach. One nie 
umierają.
  
Nota: Miriam jest żoną Mike, miłości jej życia od czterdziestu dwóch lat. Służyła jako żona ewangelisty, pastora a teraz misjonarza w Argentynie. Jest 
dumną mamą dwóch synów i synowych i babcią dwóch wspaniałych wnuków!

Bojownik Modlitwy
By Linda Reading
 

Słyszę ten tytuł "bojownika modlitwy" wiele razy w odniesieniu do matek modlących się o swoje dzieci. Bojownik modlitwy 
to ten, który wstawia się o innych przez służbę modlitwy wstawienniczej.

Jestem niezamężna i nie mam dzieci; jednakże często modlę się o dzieci. Kocham widzieć jak odpowiadają na 
majestatyczny dotyk Ducha świętego. Jezus modlił się o dzieci.
 
"Wtedy Mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie 
dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie 
ręce, po czym odszedł stamtąd.”(Mateusza 19:13-15 KJV).
 
Moje siostrzenice, które są już dorosłe, mówią mi, że w przeszłości, gdy ze mną rozmawiały i słyszały, "Będę modlić się o 
ciebie," wiedziały, że będę walczyć za nie. Bóg uzdrawiał, ochraniał i dawał im wskazówki w życiu. One znają moc 
wstawienniczej modlitwy.
 
Młody chłopak przyszedł do kościoła wiele lat temu podczas gdy mieszkał w rodzinie zastępczej. Czekał na swoich 
zastępczych rodziców, żeby go odebrali po Szkole Niedzielnej, a ja siedziałam z nim na schodach kościoła, aż 
przyjechali. Słuchałam jak opowiada o swoim utrapionym życiu i modliłam się z nim zanim odjechał spod kościoła tego 
dnia. Nasze modlitwy były proste, ale pozostały z nim nawet kiedy już znalazł się w z powrotem w domu rodzonej matki.
 
Otrzymałam telefon kilka lat później kiedy był nastolatkiem. Potrzebował przyjaciela, znalazł moje nazwisko i dzownił pod 
wszystkie numery, aż do mnie dotarł. Był w kłopotach i powiedział mi, że wie iż ja będę modlić się o niego i jego sytuację. 
Modliłam się jak bojownik stojąc w wyłomie o niego.
 
Otocz swoje dzieci, siostrzenice, siostrzeńców czy też dzieci swoich przyjaciół modlitwą. Wstawiaj się o nich, gdy chodzą 
w obecnym świecie. Stawiam ci wyzwanie być bojownikiem modlitwy o dzieci.
 

Nota: Linda Reading cieszyła się służbą muzyczną przez wiele lat podczas służby pastorskiej swoich rodziców w  Greenfield, Indiana. Przeniosła się na 
Florydę w  2010 po leczeniu chłoniaka nieziarniczego IV stopnia w  2008. Swiętuje każdy dzień jako dar Boży.



Ze Skrzynki Pocztowej
Ten biuletyn jest takim błogosławieństwem. Otrzymałam właśnie email i natychmiast przeczytałam. Szczególnie podoba mi się artykuł siostry Bernard o 
Modlitwie Ochrony. Mam trzy córki, które odeszły od kościoła, kiedy dorosły. Modlę się o nie i ich rodziny. Dziękuję jeszcze raz.. -Etoise N
___

Dziękuję za ten biuletyn. Prawdziwie potrzebowałam tego dzisiaj, w  tym momencie. Modlę się o moich chłopców teraz. -Nadeen
____

Kochane, dziękuję wam bardzo za zachęcające nauki! Są to wspaniałe nauki ze świadectwami i jak dochować obietnicy modlitwy! Uprzejmie proszę o 
to: Chciałabym otrzymywać to w języku Swahilii w angielskim. Dziękuję, -Onserio.

Swiadectwo
Otrzymałam właśnie to świadectwo od naszej prezydent kobiet w Wenezueli, Deisy Graterol  i pomyślałam, że dobrze będzie się tym podzielić. Niech 
Bóg błogosławi, Kathy Crossley.

"Prosiłyśmy o modlitwę o jedną z naszych pastorów, S. Lina de Bracho. Miała wiele guzów wokół tarczycy i też raka skóry na nosie. Była operowana i 
Bóg uczynił cud. Doktor był zaszokowany ilością guzów jakie znaleziono i powiedział, że nie będzie mogła mówić. Kiedy poszła na badania kontrolne,  
doktor był zaszokowany, że mówiła bardzo wyraźnie i pełnym głosem. Był też w stanie jej powiedzieć, że nie ma już śladu po raku i nie potrzeba 
chemioterapii! Chwała Bogu! Jesteśmy wdzięczne za modlitwy jedności naszych kobiet United Pentecostal Church. Niech Bóg nadal 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. 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 wysyłkowej!

Odwiedź   Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" naszą stronę!

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


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...

 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!

 


