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Biblijny Koszyk dla Zajętych Mam
By Melani Shock

Wkrótce po urodzeniu mojej pierworodnej, Kendry, a następnie narodzin jej brata, Bradyna, zdałam
sobie sprawę, że właśnie dano mi jedno z największych wyzwań życia: wyzwanie szkolenia
pobożnych dzieci w bezbożnym świecie, aby stali się dorosłymi, którzy kochają Boga, rozumieją i
wierzą w to, co mówi Słowo Boże i wybiorą partnera, który podziela tę miłość i zrozumienie. Szybko
zrozumiałam, że jest to ponad moją głowę.
Wartości są chwytane więcej niż są nauczane. Uczyć dziecko wartości oznacza, że musisz nią żyć,
musisz ją zrozumieć, musisz być o tym przekonanym i musisz zrozumieć dziecięcą metodę
komunikacji, aby mogły prawidłowo zrozumieć to, czego nauczasz. Ależ to wyzwanie!
Jedyna odpowiedź na ten pozornie nie do pokonania, przytłaczający dylemat to modlitwa i Słowo.
Moim zdaniem nie możemy rozdzielać modlitwy i Słowa. Modlitwa to my mówiący do Boga. Słowo to
Bóg przemawiający do nas. To jest więź. Nie ma większego sposobu na szkolenie naszych dzieci jak

tylko przez modlitwy o nich i z nimi. I nie ma większego sposobu na modlitwy za nasze dzieci, niż aby
modlić się bezpośrednio z wiecznego Słowa Bożego.
Oto sugestia dla matek, którym ciężko studiować Słowo i modlić się Słowem podczas tego
ruchliwego, szalonego sezonu życia.
Miej kosz i umieść go w dużym miejscu w domu, w którym często pracujesz (np. W kuchni). Może to
być kosz, albo miska, cokolwiek chcesz.
Nazwij go Koszem Biblii.
Wypisz kartkę z osobnymi kategoriami, takimi jak wyczerpana mama, bezpłodna kobieta, szaleństwo,
dyscyplinowanie dziecka, nieplanowana ciąża itp. Oznacz kartki innymi dowolnym dziedzinami
Twojego życia, w których potrzebujesz siły, przejrzystości i kierunku . Napisz na tych kartach tyle
fragmentów Słowa, ile możesz, które są modlitwą do tej sytuacji.
Następnie, za każdym razem, gdy jesteś przytłoczona, idź do Koszyka Biblii. Wybierz kartkę, która
odnosi się do obecnej sytuacji. Módl się Słowem - nie tylko raz, ale tyle razy, ile potrzeba, abyś
odczuła Jego Obecność i Jego pokój.
Każdego ranka kieruj się do koszyka biblijnego NAJPIERW. Weź kartkę z koszyka Biblii w południe
lub po powrocie do domu z pracy. Przed pójściem spać, zatrzymaj się przed Koszem Biblia i zjedz z
Chleba Żywota.
Najlepiej jest wypisać całe Pismo na kartkach. Napisz tyle pism, ile może zmieścić się na kartce, a
potem miej tyle kartek, ile chcesz na dany temat. To napełni Twoje dni mocą, a także nauczy twoje
dzieci na tym przykładzie, jak powinny polegać na Słowie, aby modlić się o wolę Bożą w ich życiu.
Zamiast mieliby "złapać" twoją frustrację, lepiej niech by "złapali" twoją zależność od modlitwy
Słowem na każdą potrzebę.
Nota: Melani Shock jest z Alexandrii, Louisiana i jest najbardziej zadowolona, kiedy jest w tym samym pokoju ze swoim
mężem, Terry, i jej dwojgiem dzieci, Kendra i Bradyn, i jej schnauzerem, Roxy. Jako Koordynatorzy Leadership Development
International dla UPCI, ona i jej mąż podróżują na pełny etat nauczając liderstwa i rozwoju pastorskiego zarówno w Płn
Ameryce jak i globalnie.

Naucz Nas Modlić Się
By Barbara Hilderbrand

Zbliżając się do ściany, pomyślałam, że to słyszałam. Jęk, który wydawał się pochodzić z samych
kamieni. To pewne miejsce, ciche i święte, gdzie zbierało się gorliwie pobożne zgromadzenie, było
bardzo blisko, gdzie Jezus powiedział: "Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć
będą" (Ew.Łukasza 19:40).
To, co słyszałam, oczywiście pochodziło z gardeł kilkuset Żydów, którzy tego wieczoru dali głos
kamieniom Zachodniej Sciany w Jerozolimie. To był wzruszający widok. Dosłownie, mężczyźni i
chłopcy po jednej stronie przegrody, kobiety i dziewczęta z drugiej strony, z twarzami do ściany.
Wszyscy poruszający się, kołyszący się, chodzący, kiwający głowami, wylewali swoje modlitwy do

Wszechmogącego. Dokładnie tak jak Żydzi modlili się od wieków. Nasza grupa wycieczkowa miała
tylko kilka minut, aby się rozluźnić, więc chciałam, aby moje modlitwy były najlepsze, najwyższe,
najbardziej elokwentne. "Panie Jezu, naucz mnie modlić się - TUTAJ".
"A gdy On gdy modlił się w pewnym miejscu i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego:
Panie, naucz nas modlić się" (Łukasz 11: 1).
Coś mnie olśniło, gdy tej nocy przyglądałam się innym modlicielom. Byli to głównie Żydzi. Jeśli jest
jedna rzecz, którą obserwują Żydzi ucząc się w bardzo młodym wieku, to jak się modlić. Judaizm
zawsze był religią domu. Modlitwa jest podstawowym elementem ich najwcześniejszego szkolenia,
zwłaszcza dla chłopców. Przez niezliczone pokolenia lat najmłodsze dziecko żydowskie jest
nauczane wymawiać "Shema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai echod", zanim czegokolwiek się
nauczy.
Jak to było więc, że Dwunastu - z pewnością wszyscy wychowani na dobrych żydowskich chłopców –
prosili swojego rabbi, Jezusa, aby nauczył ich, jak się modlić? Z pewnością, zanim kiedykolwiek
nauczyli się łowić lub naprawiać sieci lub policzyć pieniądze podatkowe, nauczyliby się, jak się
modlić!
"Naucz nas, abyśmy się modlili, jak Jan nauczył swoich uczniów".
Jak każdy dobry rabin, Jan poprowadziłby ich do modlitwy słów Pisma Świętego. Ich zwyczajem było
nie tylko modlić się słowami Tory i Tehillim (Psalmów), ale najprawdopodobniej uczyli się na pamięć
wielu ich fragmentów.. "Ten, kto jest mądry, powinien składać swoje modlitwy, tak jak król Dawid" napisał jeden ze swoich mędrców.
W odpowiedzi na ich prośbę, Jezus natychmiast poprowadził Dwunastu, co mogło wydawać im się
nową modlitwą. Zamiast zwykłej recytacji, nauczył ich modlić się słowami prosto z serca. Jezus nie
dawał im jeszcze jednej ogólnej modlitwy do zapamiętania; Raczej zachęcał ich do prostego
modlenia się w ich osobistych i obecnych okolicznościach. "Ojcze - daj nam codziennie chleb,
wybacz nam – wybaw nas". To nie tyle formuła, jak długo i kiedy modlić się. Jezus nauczył ich po
prostu modlić się. Aby spontanicznie włączać chwałę, podziękowania, wstawiennictwo i prośby w
kierunku biegu dnia. Codziennie. Jezu, naucz nas po prostu modlić się.
Nota: Barbara Hilderbrand mieszka i pracuje w Wausau, Wisconsin. Jest prezydentem Wisconsin District Ladies Ministries i
służy w Lighthouse Pentecostal Church gdzie jej mąż, Derrald, jest pastorem.

Ucz Według Przykładu
By Fanny Cooney

Nasz syn Jaylon jest dwujęzyczny, mówiący po angielsku i francusku. Odkąd się urodził,
rozmawiałam z nim po francusku, aby mógł komunikować się ze swoją rodziną we Francji.
Zawsze modliłam się po francusku, ponieważ to dla mnie łatwiej. Doprowadziło to do tego, że on

także modlił się po francusku, nie tylko w domu, ale w kościele. Do paru miesięcy temu modlitwa
przed snem była mniej więcej powtórzeniem tego samego, prawie powiedziana z pamięci i można
było pomyśleć, że jest to bez żadnego prawdziwego przekonania.

W ostatnie święta Bożego Narodzenia, mieliśmy możliwość spędzić czas z rodziną. W nasz czas
modlitwy, Jaylon i jego kuzyni modlili się w kolejności.

Kilka tygodni po powrocie do Irlandii Północnej Jaylon zaczął usuwać się z "recytowanej" modlitwy i
modlić się ze swojego serca o ludzi wokół niego, przyjaciół zmagających się w szkole, członków
kościoła itp. Zdałam sobie sprawę tej nocy i każdej nocy od tej pory o wpływie modlitw kuzynów w
jego życiu. Jego kuzyni są starsi niż on; I chociaż nie prosił, aby go nauczyli, poszedł za ich
przykładem.
Wszyscy uczniowie byli razem, gdy Jezus modlił się. Kiedy usłyszeli Jego modlitwę, zapytali: "Panie,
naucz nas, jak również modlić się" (Łukasz 11: 1).

Tak jak spędzanie czasu na osobistej modlitwie na co dzień jest kluczowe, tak i modlitwa zbiorowa
jest również niezbędna. Osobiście nauczyłam się, jak rozwijać moje modlitwy od innych ludzi podczas
spotkań modlitewnych. Uczymy się od siebie, słuchając, jak prośby i błagania są składane o
konkretne potrzeby.

Nie, nasze modlitwy nie muszą być wymowne i wyszukane, ale gdy rozwijamy się w naszej relacji z
Bogiem, nasze modlitwy nie powinny pozostawać takie same jak wtedy, kiedy zaczynaliśmy modlić
się.

Musimy się modlić za nasze dzieci, ale także modlić się z dziećmi. Pozwól im powtarzać po sobie od
małego wieku. Zabierz ich na spotkania modlitewne. Twoje modlitwy i modlitwy innych będą ich
najlepszym nauczycielem.

"I będziesz tedy miłował Pana, Boga swego z całego serca swojego, i z całej duszy swojej i z całej
siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję wam, będą w twoim sercu; i będziesz je wpajał
w twoich synów i bądziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i
wstając." (V Mojż. 6:5-7)

Nota: Fanny Cooney urodziła się i wychowała we Francji. Razem ze swoim mężem,Joe, i ich synem, Jaylon, służą jako
misjonarze w Irlandii.

Text Link

Daj "Like" Ladies Prayer International na Facebooku
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
idaj "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!

OD WYDAWCY

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, gruzińskim, japońskim, szwedzkim,
wietnamskim, bangla i thai.
Proszę pomóż nam modlić się o stałego tłumacza na język serbski i bułgarski i o innych 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 Facebook i daj "like" naszej stronie!
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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 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,
przyjaciółki lub zamów zestaw dla twojego kościoła.

Zaprenumeruj online!
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