Indonesian
Doa perlindungan oleh Yordania Chocalate
Ketika saya pikir doa perlindungan, saya berpikir tentang kitab Mazmur. ada beberapa Mazmur
yang mengajukan Petisi Allah untuk ilahinya perlindungan yang saya telah berdoa untuk rumah
saya dan keluarga saya. beberapa favorit saya ayat adalah: "saya akan baik meletakkan saya
turun di perdamaian, dan tidur: Engkau, Tuhan, hanya makest saya tinggal di keselamatan"
(Mazmur 4: 8). "saya pertahanan adalah Allah, yang saveth tegak di jantung" (Mazmur 7:10).
"dan mereka yang tahu nama-MU akan menempatkan mereka percaya kepada-MU, Sebab
Engkau, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka yang mencari Engkau" (Mazmur 9:10).
"tapi keselamatan orang benar adalah Tuhan: dia adalah kekuatan mereka di saat kesulitan.
dan Tuhan akan membantu mereka, dan memberikan mereka: ia akan memberikan mereka
dari orang fasik, dan menyimpannya, karena mereka percaya kepada-nya" (Mazmur 37: 39-40).
"Terpujilah Tuhan kekuatanku, yang teacheth tanganku untuk perang, dan jari-jariku untuk
melawan: ya ampun, dan saya Benteng; saya tinggi tower, dan saya pembebas; saya perisai,
dan dia di siapa saya percaya; yang subdueth umat-ku di bawah saya" (Mazmur 144: 1-2).
Mazmur menyebutkan banyak atribut Allah yang merujuk kepada perlindungan. ia disebut kami
pertahanan, yang berarti pelindung, perisai, atau untuk hedge tentang. ia disebut kekuatan kita,
yang berarti dibentengi tempat, batu, Boulder, atau perlindungan. ia disebut kami Benteng, yang
berarti menara atau kuat tempat. ia disebut menara tinggi, yang berarti tebing atau tidak dapat
diakses tempat. saya suka fakta bahwa Tuhan adalah menara tinggi kita bisa menyembunyikan
diri kita sendiri dan menjadi tidak dapat diakses untuk musuh. ini adalah Indah ayat dan atribut
Allah kita bisa berdoa untuk anak-anak kita. Allah rela menawarkan nya perlindungan bagi
mereka yang mengikutinya dan hidup benar hidup. harus kita lakukan adalah meminta! catatan:
Yordania coklat adalah istri untuk menandai coklat, ibu tiga energik anak-anak, Pastor istri di
Yesus gereja di watertown, South Dakota, dan wanita Presiden untuk South Dakota District. dia
adalah berlisensi Menteri dengan Amerika gereja Pentakosta.

Allah Yang Melindungi oleh Jane Fortaleza
"Tuhan kita perlindungan dan kekuatan, yang sangat hadir bantuan bermasalah" (Mazmur 46:
1). satu hal keluarga kami akan melakukan setiap kali kita naik kendaraan kami adalah untuk
meminta Tuhan untuk melindungi kita sebagai kami pergi tentang kita sehari-hari. suatu hari,
setelah gereja, saya pergi semua anak-anak rumah dan makan siang. kemudian Jessica, saya
dua belas tahun putri, diminta untuk mengambil beberapa hal di toko untuk sekolah. seperti
biasa hari itu, kami berdoa untuk perlindungan sebagai putri saya dan aku meninggalkan
rumah. dalam perjalanan, tidak jauh dari rumah kami, saya melihat bahwa doa menjawab dalam
sangat cara nyata. seperti yang saya hendak belok kanan pada jalan yang sibuk, saya
menekan rem tapi tidak ada perlawanan. kendaraan kami mempercepat dan kami roda kemudi
menjadi longgar. bukan dari balik benar, kami Van berlalu lurus di dua sibuk jalur dan tekan
pohon. kedua airbag meningkat dan asap datang dari suatu tempat. Allah harus membersihkan
jalan bagi kami karena tidak ada mobil datang di salah satu arah. telah saya berubah tepat di
jalan yang sibuk, saya mungkin bertabrakan dengan mobil lain. kita bisa berakhir di rumah sakit,
luka berat orang lain, atau Bahkan menyebabkan kematian. kindhearted pengamat bergegas
untuk membantu kami, dan suami saya datang. paramedis dan polisi datang dan Lane ditutup
sesaat. saya sangat bersyukur bahwa Allah telah terhindar putri saya dan saya dari kecelakaan
serius. saya tidak tahu dari bahaya yang akan menghadapi kami hari itu, tapi doa bekerja.

Tuhan tahu baik di muka dan dilindungi kami dalam waktu kita dari butuhkan. apa perdamaian
ada untuk mengetahui bahwa Allah selalu menjaga kita. jika ia melihat bahaya kita tidak
menyadari, maka pasti ia juga melihat orang-orang yang perhatian kita, dan dia akan membantu
dengan mereka juga. Mazmur 34: 7 memberitahu kita bahwa "malaikat Tuhan encamps
sekeliling mereka yang takut dia, dan delivereth mereka." ayat ini adalah janji yang membawa
beristirahat dan jaminan untuk hati yang takut akan Allah orang. Allah pemberitahuan kecil
Sparrow dunia jatuh, dan Firman-nya meyakinkan kita, "kamu dari nilai lebih daripada banyak
burung Pipit" (Matius 10:31). hatiku penuh syukur bahwa Allah perlindungan dan Rahmat ikuti
kami setiap hari. apa hak istimewa itu adalah untuk melayani Allah yang tampak setelah kita
setiap hari dan memberikan kita dari diketahui bahaya. ia mengawasi kami setiap hari dan
memberikan kita dari bahaya dan bahaya. kepercayaan janji-nya dan Ingatlah untuk
mengucapkan terima kasih untuk perlindungan kita mungkin tidak selalu melihat. catatan: Jane
Fortaleza adalah pendeta istri dan ibu tiga anak-anak. keluarganya tinggal di Winnipeg,
Manitoba, di mana dia menjabat sebagai wanita Presiden di Pusat Kanada District. dia gairah
besar adalah untuk melayani dan hidup untuk Allah.

Doa Berhasil Oleh Beth McFarland
Seorang ibu doa dapat mengubah hasil situasi apa pun. Hannah berdoa dan seorang Nabi lahir.
"untuk anak ini saya berdoa, dan Tuhan telah diberikan saya Petisi yang saya bertanya
padanya" (I Samuel 1:27). jangan berkecil hati jika Anda merasa Anda harus berdoa dan
berdoa dan tampaknya tidak ada yang terjadi. Allah setia. Firman-nya adalah yakin. jika kita
terus memanggil namanya atas nama anak-anak kita, kita akan menuai pahala di karena
musim. mulailah berterima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal yang Anda ingin terjadi di dan
dengan anak-anak Anda. berdiri Firman Allah. doa adalah kuat. seperti yang Anda berdoa,
percaya bahwa Allah adalah pemberian Anda Petisi. itu adalah rutin hari. matahari bersinar
cerah. kami lima belas tahun putri, Amanda, jadi dia persiapan untuk sekolah hari ke depan.
saya disiapkan sendiri untuk berdoa dengan dia dan memberinya pelukan sebelum dia
tertangkap sekolah Van ke angelican internasional sekolah di Yerusalem. hari itu, seperti yang
lain, aku bertanya Tuhan untuknya perlindungan, untuk menjaga pikiran tajam, dan untuk
menjaga dirinya dari setiap jahat yang mungkin datang dekat. dia memasuki lift dari lorong dari
ketiga kami apartemen lantai. di saat-saat, kami melihat dari jendela saat ia memasuki bus dan
berada di cara-nya. aku memberanikan diri untuk balkon di ini Indah, biasa hari. suami saya,
Robert, berada di sana menyiram tanaman dan sayuran kami balkon kecil Taman. kami
mengambil beberapa saat untuk berbicara, menikmati sinar matahari. tiba-tiba kami mendengar
ledakan besar. saya katakan, "Oh tidak! suara yang datang dari Pusat Yerusalem di mana
Amanda akan bepergian ke sekolah." kami mulai memanggil Allah untuk siapa pun atau apa
pun yang terjadi. telepon berdering dan itu Amanda memberitahu kita bahwa dia aman, tapi
pembom bunuh diri telah meledak dirinya tepat di hanevim jalan, sangat dekat dengan sekolah
dan persis pada rute yang sama dia baru saja bepergian. kami mulai berterima kasih kepada
Tuhan atas perlindungan untuk putri kami. ada tidak ada kata-kata untuk mengekspresikan
saya rasa syukur bahwa kita telah berdoa bersama-sama setiap pagi sejak dia mulai sekolah.
kami tidak tahu banyak kali Allah telah dilindungi nya di sekolah, tetapi pada hari itu kami
memiliki beton bukti. ia mendengar doa orang benar. "untuk dia akan memberikan malaikatnya
biaya lebih Engkau, untuk menjaga Engkau di semua MU cara" (Mazmur 91:11). catatan: Beth
mcfarland berfungsi sebagai perwakilan dari upci di Israel / Palestina. dia adalah istri Robert,
ibu dari Chris, Matt, dan Amanda dan nenek anglina, alayna, dan Connor.

