Okryte Modlitwą

Międzynarodowy Biuletyn Modlitewny Dla Kobiet

United Pentecostal Church Październik 2016
Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" naszą stronę!
Żarliwa Modlitwa Matki
By Robin Shutes

Moja historia zaczęła się już przed moim urodzeniem. Moja mama straciła jej czwarte dziecko i
prawie straciła swoje życie w tym procesie. Prosiła Boga, by jej dał kolejne dziecko, obiecując, że
odda je dla Jego celów.
Nie znałam tej historii lecz prawie dwadzieścia lat później, znalazłam się na polu misyjnym pracując z
mężem w byłym Związku Radzieckim. Około tego czasu, z płynącymi łzami i otwartym sercem, moja
mama opowiedziała mi o obietnicy złożonej Bogu. On wysłuchał jej modlitwy a ona była wierna swoim
słowom wypowiedzianym przed Nim. Prawdziwie wspaniałe jest to, że do tego czasu tylko ja byłam
jedynym członkiem rodziny chodzącym w prawdzie. Moje życie było prawdziwie ukształtowane przez
gorące modlitwy mojej mamy.

Moja historia przypomina mi o innej matce, która uczyniła podobną obietnicę. Anna była pobożną
wierzącą z gór Efraimu. Jednego roku, kiedy poszli oddać cześć Panu, Anna wylała swoją duszę
przed Bogiem i przyrzekła, że jeśli On da jej dziecko, w zamian odda je dla Jego służby.
"Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie
Zastępów! Jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o
swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni
jego życia." (I Samuela 1:10-11).
W I Samuela1:24-28 Biblia mówi, że Anna wypełniła swoją przysięgę.
"A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą...i zaprowadziła go do domu Pana do Sylo; a chłopiec był
mały. I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Heliego. I rzekła; Wybacz, mój panie, jako żyje
dusza twoja, mój panie, Ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy tobie, modląc się do Pana. O tego
chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go
Panu; po wszystkie dni życia będzie oddany Panu."
Jako matki, czy to fizycznie czy duchowo, mamy przywilej poświęcenia tych cennych darów, które
nam zostały powierzone, z powrotem Panu dla Jego służby. Stale okrywamy ich modlitwą i
prowadzimy ich przez życie, aby potem stali się wielkimi mężami i kobietami Bożymi. Chociaż
możemy być niepewne, gdzie Bóg ich poprowadzi, nie możemy się powstrzymywać. Nawet gest
oddania ich dla Jego celów może stać się świadectwem naszej wiary i ufności w Chrystusa.
Nota: Robin Shutes jest żoną misjonarza Marka Shutes. Służyli w Global Missions przez ponad dwadzieścia trzy lata. Obecnie
służy ona jako koordynator Służby Kobiet dla CIS i Baltic Republics i również jako sekretarka dla Służby Kobiet na
Europę/Bliski Wschód.

Błogosławieństwa Historii Narodzenia
By Esmeralda Delgadillo

Ostatnie badania naukowe wykazały współzależność między opowieściami matek do swoich córek o
narodzinach i silnym poczuciem własnej wartości w dorastających dziewczynkach. Im więcej matka
dzieliła się ze swoją córką przebiegem i emocjami otaczającymi dzień narodzenia jej córki,
wytwarzało to poczucie celu i połączenia z matką.
Kiedy moja siostra miała dwanaście lat, usłyszała przypadkiem naszą mamę jak mówiła o chęci
aborcji, kiedy chodziła z nią w ciąży. Przez wiele lat spowodowało to, że przyjęła negatywny rdzeń
wiary aż do niedawna. Podczas, gdy wiedziała, że urodziła się w bliskim śmierci stanie, coś co
przyćmiło większość jej życia, jednak nie wiedziała, że Pan cudownie uzdrowił ją i stała się
chodzącym cudem. Historia przetrwania mojej siostry stała się teraz historią cudownego celu i
suwerennej interwencji samego Wielkiego Stwórcy.
Odzwierciedlanie chwały Bożej w życiu naszych córek jest umocnione, kiedy przypominamy im
niewątpliwą stosowność prawdy "Masz znaczenie, urodziłaś się z celem i przeznaczeniem, jesteś
wyjątkowa i jestem błogosławiona, że jesteś moją częścią."
Chociaż nie każda historia narodzin jest pozytywna, badania wykazują, że tak jak matka dojrzewa i
przechodzi z jednego etapu do drugiego etapu życia, opowiadanie zmienia się ze szczegółowego w
emocjonalne wspomnienia. Kiedy matka celowo wysławia cenność narodzenia swojej córki w
jakimkolwiek etapie życia jej córki, promuje to uczucia własnej wartości i zachęty w każdym aspekcie

jej życia. Słowo mówi o mocy i wpływie, jakie słowa mają, kiedy wypowiadamy je do życia innych.
Przyp. Sal. 25:11 mówi nam "słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na
srebrnych czaszach."
Wiele z naszych córek, które zagubiły się jako samotne i nieswoje z powodu dobrze zamierzonych
myśli nigdy nie wyrażonych. To, co mówimy do naszych córek, dialogi między nami, wnoszą coś w
atmosferę.
Wyobraźmy sobie, jeśli negatywne słowa mają siłę zranić tych, których kochamy, to co może zdarzyć
się, gdy wypowiadamy słowa życia i błogosławieństwa? Tak jak prorok, który wypowiedział życie do
suchych kości, jako matki możemy wypowiadać życie wobec tych, których kochamy, zapalając pasję i
miłość do Boga. Córki tego pokolenia oczekują od nas płaszcza prawdziwego Zielonoświątkowego
przeżycia i apostolskiego namaszczenia.
Matki, niech wasze głosy odbijają jak echo w życiu waszych córek tę ważność, do której są
odseparowane. Mów historie narodzenia, świadectwa, które potrząsną i ukształtują pokolenie, które z
twojej refleksji również odzwierciedlą chwałę.
Nota: Esmeralda Delgadillo, MA, BCCC jest Certyfikowaną Chrześcijańcką Doradczynią służącą jako żona pastora wraz z
mężem Gabriel Delgadillo w Family Fire UPC w New Caney, Texas. Jest matką dziesięcioletniej córki, Hannah, i
osiemnastoletniego syna, Josiah. Esmeralda zdobyła tytuł magistra w Doradztwie i Relacjach Międzyludzkich na
Uniwersytecie Liberty, jest absolwentką Texas Bible College, Członkiem Amerykańskiego Związku Chrześcijańskich
Doradców, Moderatorem dla Szkolenia Prewencyjnego Przeciw Przemocy Seksualnej, Certyfikowaną Specjalistką Od
Uzależnień Seksualnych i licencjowaną pracownicą UPCI.

Okryte Modlitwą
By JoAnn Thornton

To były spotkania w środku zimy, ekscytujący coroczny zjazd dla prowadzących młodzież i ich żon
zebranych w St. Louis, spotykających innych pracowników wśród młodzieży w celu pouczenia,
dobrego czasu i budowania przyjaźni. Mój mąż i ja, czekając z radością na tę podróż, rozpoczęliśmy
przygotowania. Jednakże znaleźć odpowiednią opiekę dla naszych dwóch dziewczynek,
siedmioletniej i dwuletniej, było trudnością.
Jak wszyscy wiemy, ludzie mogą zaoferować, aby zająć się twoimi dziećmi ale grafiki, wierzenia i
środowiska nie zawsze będą współgrać z twoimi rodzicielskimi standardami. Zostałam wychowana w
ekstremalnie dysfunkcjonalnym domu i z powodu wielu czynników w tym właśnie domowym życiu,
byłam przewrażliwiona co do pozostawienia swoich córek. Po kilku wywiadach znaleźliśmy kogoś
właściwego według nas obojga. Po wielu rozmowach, pozwoliliśmy im zostać na te kilka dni, kiedy
nas nie będzie.
W moim wysiłku, by każdy szczegół był jak najbardziej w celu bezpieczeństwa, pakowanie
dziewczynek oznaczało naklejki na ubraniach na każdy dzień, listy z porami do spania, ich nawyki,
potrzeby, nasze numery i inne zapobiegawcze instrukcje. To też zawierało wyjaśnienia dla naszych
dziewczynek i modlitwę nad nimi przed wyjazdem. I po tym wszystkim, dalej opuściłam miasto z
ciężarem i troską.
Dotarliśmy do St. Louis, zaczęliśmy spotkania i mieliśmy wspaniały czas. Drugiego dnia po południu,
zadzwoniliśmy sprawdzić co u dziewczynek i odkryliśmy, że niektórzy członkowie rodziny spoza
naszego Stanu niespodziewanie przyjechali i zatrzymali się z wizytą. Wiedząc, że byliby oni
niebezpieczni dla dzieci, mój świat zaczął nagle wirować. Rozmawiałam jak najspokojniej z naszymi
słodkimi dziewczynkami, prosząc opiekunów o szczególną opiekę i poinformowanie nas, kiedy tylko
towarzystwo wyjedzie. Po odłożeniu słuchawki, dosłownie skuliłam się na podłodze, przejęta paniką i

strachem, co mogłoby się stać. Kiedy szlochałam przed Panem, mój mąż pocieszał i modlił się ze
mną.
Po jakimś czasie tej trapiącej modlitwy, Pan przemówił słowami, które dalej i dziś mnie pocieszają.
Powiedział, "Jeśli byłem w stanie zachować Mojżesza w domu Faraona, jestem w stanie zachować
twoje dzieci." Jakiż pokój mnie ogarnął! Bóg dał mi zapewnienie, że On znał każdy mój wysiłek jako
matki i kiedy wzywamy Go w modlitwie, On nas okrywa.
"Wysłuchaj Boże błagania moejgo, Zważ na modlitwę moją! Z krańców ziemi wołam do ciebie w
słabości serca: Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie!" (Psalm 61:1-2).
Nota: Joann Thornton służyła jako prezydent Służby Kobiet Okręgu Missouri przez dziewięć lat. Jest błogosławioną żoną
Pastora Chris Thornton od dwudziestu sześciu lat. Pracują razem w Lebanon, Missouri, gdzie rosnący Harvest Tabernacle
jest ich pasją. Mają troje wspaniałych dzieci, Ceci 24, Celine 19, and Christopher 15, które są miłością ich życia.

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
wysyłkowej!
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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).
 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
adoptującymparom.
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!
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