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Wejdź na stronę Ladies Prayer International na Facebook i daj "like" naszej
stronie!

"Like" Ladies Prayer International na Facebook
Mamy zwolenników naszego Facebooka w USA, Hong Kongu, na Filipinach, w Szwecji, Grecji,
Kolumbii, Kanadzie, Meksyku, Chinach, Kenji, Chorwacji, Holandii, Ghanie, na Jamajce, w
Puerto Rico, RPA, na Fiji, w Australii, Austrii, na Cyprze, w Malezji, Pakistanie, we Włoszech, w
Indiach, Francji, Chile, Anglii, Etiopii, Libanie, Trynidadzie, Tobago, Norwegii, Hondurasie, Sri
Lance, Nowej Zelandii, na Wyspach Salomona, w Haiti, Indonezji, Nowej Gwinei, Ugandzie,
Rwandzie, Szkocji, Danii, Południowej Korei, Nigerii, Boliwii, Turcji, Japonii.
Droga Liderko Teamu Modlitwy, Proszę odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i daj
"Like" naszej stronie!! Facebook Ladies Prayer International Link
Również, zaproś swoją grupę do prenumeraty tego darmowego
biuletynu: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl lub wyślij swoją prośbę

emailem do: LadiesPrayerInternational@aol.com
Proszę podziel się tą informacją ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy Wam,
że jesteście częścią tej kwitnącej służby modlitwy i za pomoc w rozprzestrzenianiu słowa o
naszym DARMOWYM biuletynie i stronie Facebooka!

Modlitwy Ochrony
By Jordan Brown

Kiedy myślę o modlitwach ochrony, myślę o Księdze Psalmów. Jest kilka psalmów, wyrażających prośby
do Boga o Jego boską ochronę, którymi modliłam się o mój dom i moją rodzinę. Oto niektóre z moich
ulubionych wersetów:
"Spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam" (Psalm 4:9).
"Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca" (Psalm 7:11).
"Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają."
(Psalm 9:11).
"Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i
ratuje, Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w Nim szukali schronienia." (Psalm 37:39-40).
"Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju! Łaska moja i
twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja, On mi poddaje narody."
(Psalm 144:1-2).
Psalmy wspominają atrybuty Boga, które odnoszą się do Jego ochrony, On jest nazwany naszą
OBRONA, co oznacza ochrona, tarcza, otoka. On jest nazwany naszą SILA, co oznacza wzmocnione
miejsce, skała, głaz lub ucieczka. On jest nazwany naszą TWIERDZA, co oznacza wieżę lub silne
miejsce. On jest nazwany WYSOKA WIEZA, co oznacza klif lub niedostępne miejsce. Uwielbiam to, że
Pan jest wysoką wieżą, gdzie możemy się schronić i staś się niedostępnymi dla wroga.
To są wspaniałe wersety i atrybuty Boga, którymi możemy modlić się o nasze dzieci. Bóg dobrowolnie
oferuje swoją ochronę dla tych, którzy Go naśladują i żyją sprawiedliwym życiem. Wszystko, co nam
trzeba zrobić, to poprosić!
Nota: Jordan Brown ijest żoną Marka Brown, matką trzech energicznych dzieci, pastorową w Jesus Church in Watertown, South
Dakota, i prezydentem kobiet na okręg South Dakoty. Jest ordynowaną w służbie w United Pentecostal Church.

Boża Ochrona
By Jane Fortaleza

"Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą." (Psalm 46:2)
Jedna rzecz, którą jako rodzina robiliśmy za każdym razem jadąc samochodem, to była prośba do Boga o
ochronę dla nas w naszych codziennych obowiązkach.
Jednego dnia, po nabożeństwie, zawiozłam wszystkie dzieci do domu i jadłam lunch. Wtedy Jessica,
moja dwunastoletnia córka, poprosiła, żeby coś kupić w sklepie do szkoły. Jak zwykle, tego dnia,
modliliśmy się o ochronę, kiedy moja córka i ja wyszłyśmy z domu. W drodze, niedaleko od domu,
zobaczyłam odpowiedź na tę modlitwę w bardzo realny sposób.
Kiedy miałam właśnie skręcić w prawo na bardzo ruchliwą ulicę, nacisnęłam hamulec, lecz nie było
oporu. Nasz samochód rozpędził się i kierownica stała się luźna. Zamiast skręcić w prawo, nasz van
pojechał prosto przez dwa ruchliwe pasy i uderzył w drzewo. Obie poduszki powietrzne wyskoczyły i
powstał jakiś dym. Bóg musiał oczyścić drogę dla nas, ponieważ żadne samochody nie jechały w żadnym
kierunku. Gdybym skręciła w prawo w tę ruchliwą ulicę, mogłabym zderzyć się z innymi samochodami.
Mogłybyśmy znaleźć się w szpitalu, poważnie ranić innych lub nawet spowodować śmierć. Uprzejmi
przechodnie szybko próbowali nam pomóc i też mój mąż przyjechał. Pogotowie i policja przyjechała i pas
został chwilowo zamknięty. Byłam tak wdzięczna Bogu, że zachował moją córkę i mnie od poważnego
wypadku.
Nie miałam pojęcia o niebzpieczeństwie, które nas spotka tamtego dnia, lecz modlitwa działa. Bóg
wiedział daleko wcześniej i ochronił nas w czasie naszej potrzeby. Jakiż pokój jest w tym, by wiedzieć, że
Bóg zawsze się o nas troszczy. Jeśli widzi niebezpieczeństwo, którego nie jesteśmy świadomi, to i
zapewne widzi te, które nas dotykają i także w nich nam pomoże.
Psalm 34:8 mówi nam "anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich." Ten wiersz
jest obietnicą, która przynosi odpocznienie i zapewnienie sercom bojącym się Boga ludziom. Bóg
zauważa upadek małego wróbelka i Jego Słowo zapewnia nas, "Jesteście więcej warci niż wiele wróbli"
(Mateusza 10:31).
Moje serce jest pełne wdzięczności za Bożą ochronę i miłosierdzie idące za nami każdego dnia. Jaki
przywilej służyć Bogu, który troszczy się o nas codziennie i wybawia nas z nieznanych niebezpieczeństw.
On strzeże nas codziennie i wybawia nas z zagrożenia i nebezpieczeństwa. Ufaj Jego obietnicy i
pamiętaj, by Mu dziękować za ochronę, której nie zawsze widzimy.
Nota: Jane Fortaleza jest żoną pastora i matką trojga dzieci. Jej rodzina mieszka w Winnipeg, Manitoba, gdzie służyła jako
Prezydent Kobiet w Centralnym Okręgu Kanadyjskim. Jej wielką pasją jest służyć i żyć dla Boga.

Modlitwa Działa
By Beth McFarland

Modlitwa matki może zmienić wynik każdej sytuacji. Anna modliła się i urodził się prorok. "O tego chłopca
się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam”. (I Samuela 1:27).
Nigdy nie zniechęcaj się, jeśli czujesz, że modliłaś się i modliłaś i nic jakby nie wydaje się dziać. Bóg jest
wierny. Jego Słowo jest pewne. Jeśli wciąż będziemy wzywać Jego imienia w miejsce naszych dzieci,
zbierzemy nagrodę we właściwym czasie. Zacznij dziękować Panu za rzeczy, które chcesz, aby nastąpiły
w życiu twoich dzieci. Stań na Słowie Bożym. Modlitwa jest mocna. Kiedy modlisz się, wierz, że Bóg da ci
według twojej prośby.
To był rutynowy dzień. Słońce świeciło jasno. Nasza piętnastoletnia córka, Amanda, skończyła
przygotowania do szkoły. Przygotowałam się do modlitwy z nią i uściskałam ją zanim weszła do vana do
Angelican International School w Jerusalem. Tego dnia, tak jak każdego innego, prosiłam Pana o
ochronę, aby jej umysł był bystry i żeby zachować ją od wszelkiego zła, które miałoby się zbliżyć. Weszła
do windy w naszym trzypiętrowym budynku. Za moment, patrzeliśmy jak wsiada do autobusu i odjeżdża.
Spądzałam czas na balkonie tego pięknego, zwykłego dnia. Mój mąż, Robert, podlewał kwiaty i warzywa
na naszym małym balkonowym ogródku. Porozmawialiśmy przez chwilę, ciesząc się słonecznym
blaskiem. Nagle usłyszeliśmy potężny wybuch. Powiedzialam, "Oh nie! Ten dźwięk przyszedł z centrum
Jerozolimy, gdzie Amanda jechała do szkoły." Zaczęliśmy wołać do Boga o kogokolwiek lub cokolwiek się
stało.
Telefon zadzwonił i to była Amanda mówiąca nam, że jest bezpieczna, ale ktoś wysadził się na ulicy
HaNevim, bardzo blisko szkoły i dokładnie na tej samej drodze, gdzie ona jechała. Zaczęliśmy dziękować
Bogu za Jego ochronę dla naszej córki. Nie ma słów, by wyrazić moją wdzięczność każdego ranka od
kiedy rozpoczęła szkołę. Nie wiemy ile razy Bóg ochronił ją w szkole, ale tego dnia mieliśmy konkretny
dowód. On słyszy modlitwy sprawiedliwego.
"Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich." (Psalm 91:11).
Nota: Beth McFarland służy jako reprezentantka UPCI w Izraelu/Palestynie. Jest żoną Roberta, matką Chrisa, Matta, i Amandy i
babcią Angliny, Alayny, i Connora.

Ze Skrzynki Pocztowej
Drogi LPI, piszę, by powiedzieć, jak te biuletyny są wartościowe. Doceniam Słowo.
Ruth Maetala, National Ladies President, Solomon Islands

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 i bułgarskiego.

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!

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 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 każdegomiesiąca
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, przyjaciółki
lub zamów zestaw dla twojego kościoła.

Zaprenumeruj online!

