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Duchowa Walka 
By Flo Shaw

 

                                                                                                         

                                                                                           
Pamiętam jako mała dziewczynka śpiewałam słowa piosenki na zajęciach Szkółki Niedzielnej, które wciąż i dzisiaj 
rozbrzmiewają. "Może nie będę maszerować w piechocie, jechać w kawalerii, strzelać z artylerii, może nigdy nie 
przeskoczę wroga, ale jestem w Bożej armii." Naprawdę, jako dorośli, zostaliśmy rekrutowani przez Boga do Jego 
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duchowej armii wojennej w modlitwie o nasze dzieci. W Bożym królestwie, nie ma ograniczeń co do rekrutowania. 
Nawet młodzież i dzieci są kandydatami do przyłączenia się.
 
Praca żołnierza
Zyjemy w świecie pełnym pól walki, które istnieją w naszych domach, szkołach, społecznościach i w wielu innych 
miejscach, po których nasze stopy mogą stąpać. Jest to nieodzowne, abyśmy przyodziały się w pełną zbroję Bożą 
i zaangażowały w duchową walkę jako "dobrzy żołnierze" w armii Pana. To jest część pracy żołnierza 
(Efezjan 6:10-18, II Tymot. 2:3-4).
 
Duchowy Bój
Z perspektywy Chrześcijanina, duchowy bój jest wojną lub walką między siłami dobrymi (Królestwo Boże) a siłami
złymi (Królestwo Szatana) w duchowej rzeczywistości. Złe duchy stale usiłują wchodzić w ludzkie sprawy po to, 
aby przynieść destrukcję całej ludzkości, włącznie z naszymi drogimi dziećmi.
 
Efezjan 6:12-19 mówi, "Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnoś-
ciami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. . . Dlatego weźcie całą zbroję
Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. . . W każdej modlitwie i prośbie 
zanoście o każdym czasie modły w Duchu." uchowy bój zawiera arsenał broni w walce przeciwko mocy nieprzyja-
ciela.
 
Strategiczna Broń
II Korynt.10:3-6 mówi, "Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami; Gdyż oręż nasz, którym 
walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej." Niektóra strategiczna broń używana
w duchowej walce zawiera: krew Jezusa; imię Jezusa; Słowo Boże; wiarę; Ducha Bożego; uwielbienie/objawienie 
jedynego prawdziwego Boga; modlitwę/post; wiązanie/rozwiązywanie; boską/anielską interwencję; itd.
 
Modlitwy są opisane jako zapachy przechowywane w złotych czaszach, które podróżują do wieczności, aby być 
wylane w wyznaczonym przez Boga czasie, nawet ponad śmiertelność. Te modlitwy są tak mocne, że nigdy nie 
wygasają, lecz są wysłuchane we właściwym czasie (Obj.św.Jana 8:3-5). jak nigdy dotąd, jest czas, aby postawić 
nasze nogi na ziemi i walczyć ze względu na nasze dzieci, wiedząc poufnie, że "walka nie należy do ciebie, ale do 
Pana.”

Nota: Flo Shaw ijest Międzynarodowym Koordynatorem światowej Sieci Modlitwy i licencjowaną w służbie United Pentecostal Church        
International. Jest żoną Dwayne Shaw, pastora New Life Temple, Austin, TX.

Co jest sercem Modlitwy?
By Judi Nicholls

 

Według Psalmu 119:105 Boże Słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem naszym ścieżkom. W Bożym Słowie 
znajdujemy wskazówki co do drogi, którą mamy iść. Nasza wiara powinna być mocno zakotwiczona  na Bożym 
Słowie tak, aby kiedy nie widzimy natychmiastowej odpowiedzi na nasze modlitwy, wiedzieć, że odpowiedź jest 
nadal w drodze (Jana 15:7; I Jana 5:14-15).
 
Modlitwa jest jedną z najlepszych rzeczy, które możemy uczynić dla naszych dzieci. Modlitwa jest mocna (Hebraj-
czyków 4:12), skuteczna (Jakuba 5:16), i trwa na wieki (Obj.św.Jana 5:8). Nie tylko jest to niezbędne modlić się o 



nasze dzieci, lecz równie ważne, aby one widziały nas (ich rodziców i wzorce) modlących się. Kiedy pozwalamy
im widzieć nas szukających Boga w modlitwie o nasze potrzeby i potrzeby innych, one nauczą się szukać Boga 
dla siebie. Kiedy są świadkami Bożych odpowiedzi na nasze modlitwy, będą wiedzieć, że Pan również odpowie 
na ich modlitwy. 
Dz.Apost.10:34 mówi nam, że Bóg nie ma względu na osobę.
 
Biblia mówi nam w Przyp. Sal.22:6 jeśli wychowujemy dziecko drogą, którą ma iść, to kiedy zestarzeje się, nie 
zejdzie z niej. Z tego Słowa, możemy być pewni, kiedy wychowujemy nasze dzieci, by się modliły w młodym wieku
to kiedy dorosną będą wiedzieć, żeby zwrócić się do Boga w modlitwie w każdej sytuacji i okoliczności, której sta-
wiają czoła w życiu.
 
Przypominam sobie coś, co wydarzyło się, kiedy mój mąż był dyrektorem Szkoły New Hope Christian w Eau 
Claire, Wisconsin. Młody student Mark wiernie prosił o modlitwę każdego dnia o swojego dziadka, który miał guza 
mózgu. 
W wyznaczonym dniu, kiedy doktor operował dziadka Marka, guz zwyczajnie wyleciał na stół operacyjny! To był 
cud! Mark był świadkiem mocy modlitwy w życiu swojej rodziny i wiedział, że Bóg był wierny w odpowiedzi na 
modlitwę. Po modlitwie o dziadka, Mark był świadkiem mocy modlitwy dla siebie i wierności Boga.
 
Wychowywanie dzieci pochłania czas i często jest trudne. Jednakże, Biblia zachęca nas w Galacjan 6:9, "A czynić
dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia."
  
 
Nota: Judi Nicholls ijest żoną Raymonda Nicholls i przez ostatnie dwadzieścia-pięć lat są misjonarzami. Obecnie służą jako misjonarze w 
Biełarusi, Polsce i Ukrainie. Również służą jako Koordynatorzy dla Okręgu Bałtyckiego i CIS (byłego Związku Radzieckiego). 

Bądźmy Czujne i Uważne
By Bethany Wilson 

 

"Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wkoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć”
(I Piotra 5:8-9).
 
Jest takie powiedzenie tutaj, "Celownik jest 20/20." Patrząc wstecz na niektóre z większych ataków w moim życiu, 
mogę widzieć, gdzie odpuściłam sobie czujność. 
Inne sprawy stały się dużą częścią mojego dnia i powoli moja obrona też upadła. Zapomniałam, że byłam na celu 
i mój nieprzyjaciel krąży wokół jako lew ryczący, żeby mnie pożreć. Możemy być tak zajęte dla Pana, że odłożymy 
naszą relację z Nim na dalszy plan. Wiem, że wiele z was ma takie same świadectwo. Wstajesz rano i wszystko 
idzie dobrze, idziesz z tokiem dnia i wtedy jest boom! Skąd to się wzięło? Dlaczego to się stało? Czy życie nie szło 
wspaniale? Dlaczego moje dzieci?
 
Wiele z nas może potwierdzić, że niektóre próby, które przechodzimy są dla nas niespodziewane. Lecz dlaczego
być zaskoczoną? Czy wykonujesz pracę Pana? Musimy pamiętać, że ten świat nie jest naszym domem. Mamy
na czole potężny cel i jesteśmy ciągle pod obserwacją, aby tylko odpuścić czuwanie.
 
Słowo mówi, że musimy być trzeźwe, co oznacza jasno myślące, nie zamglone zwątpieniem, negatywnością czy 



rozproszeniem.. Również jest powiedziane, że musimy być czujne, co oznacza czujnie uważać na możliwe 
niebezpieczeństwo czy trudności. Mamy modlić się i czuwać także nad naszymi dziećmi. Efezjan 6:18, mówi,
 "W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością
i błaganiem za wszystkich świętych."
 
Nie możemy dać się złapać w niewiedzy. Nie możemy być naiwne w tym złym świecie. Nasze dzieci są atakowane 
przez złe duchy i pokuszenia, których my nigdy nie spotkałyśmy. Popatrz, czego one szukają na swoich 
telefonach.
Bądź przykładem świętości dla nich. Jeśli wyczuwają, że my nie miłujemy świętości lub nie traktujemy jej 
poważnie, to i one nie wezmą tego do swoich serc. Nie bądźmy naiwne. Czuwaj! Jeśli ich nie obserwujemy, Biblia
ostrzega nas, że jest wróg, który ich obserwuje.
 
Kiedy mój mąż i ja rozpoczęliśmy służbę Zjednoczonych Narodów około trzy lata temu, wróg próbował jednocześ-
nie zniszczyć naszą rodzinę. Mogę prawdziwie powiedzieć, że modlitwa, post i modlitwy innych o nas zachowały 
nas przy życiu. Nawet jeśli życie jest zajęte, nigdy nie jest warte, by utracić zbawienie naszych dzieci. Tak wiele 
nauczyliśmy się na naszej drodze. Nie będziemy już więcej złapane w niewiedzy.
Próbujemy jak najbardziej być trzeźwe i czujne. 

Nota: Bethany Wilson jest żoną Pastora Art Wilson w International Church w Metro-Detroit.  Kościół powstał w  2000 jako kościół Misji 
Domowej. W 2013 rozpoczęli Służbę Narodów Zjednoczonych na Manhattan, NY.  Bethany ma stopień Bachelora w  Poradnictwie 
Chrześcijańskim i dąży do ukończenia stopnia magistra w  studiowaniu żydowskiego.

       
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 
ibułgarskiego.

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!
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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 
Iśrodowiska.

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).
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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


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!


