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Jedna Modlitwa Zmienia Wszystko
By Debbie Sanders

Jestem silnie przekonana, że nie ma zbyt małej lub zbyt dużej potrzeby, aby ją przynieść do Boga w
modlitwie.
Od: "Teraz Panie, wiesz, że spieszyłam się starając się zebrać wszystko, czego potrzebuję na ten bankiet
w kościele. Proszę daj mi szybki i dobry parking" do "Panie, potrzebuję suknię na ten ślub i Ty znasz mój

budżet. Pomóż mi znaleźć właściwy strój dzisiaj za dobrą cenę (Och, i spraw, żebym wyglądała o dwa
rozmiary szczuplejsza ... po to tylko, by dobrze Ciebie reprezentować, Panie).
Były też takie modlitwy, którymi modliłam się jako młody pracownik AIM (współpracownicy misjonarzy) w
naszych podróżach. "Panie, zostaliśmy pobłogosławieni tymi wszystkimi darami od Twoich cennych ludzi.
Proszę, spraw, aby to wszystko dotarło z powrotem do USA" Ku zdumieniu mojego męża, lokalny chłopak,
z którym się zaprzyjaźnił ze sklepu spożywczego, towarzyszył nam w drodze na lotnisko, aby nas
pożegnać. Zobaczcie! Jego dobry przyjaciel pracuje w bagażach i nasze rzeczy docierają za darmo! Czy
On tego nie dokona?
Pomimo tego, że nasz niebiański Ojciec wie dokładnie, czego potrzebujemy, zanim zapytamy
(Mateusza 6: 8), wierzę, że oczekuje na prostą modlitwę z prośbą zaniesioną do Niego, która wyraża
pełne zaufanie, że nie tylko On zapewnia to, czego potrzebujemy, ale także małe dodatki, które chcemy
(Mateusza 7:11, Psalm 37: 4).
Modlitwy zanoszone przy łóżku umierającej bliskiej osoby, modlitwy zanoszone żarliwie przez matkę o
chore niemowlę lub oddalone dziecko, modlitwy wypowiedziane z prędkością błyskawicy, gdy samochód
pędzi prosto na ciebie - wszystkie te Ojciec słyszy. Nie ma znaczenia, czy są wyrażane pięknymi poezjami
lub szeptem, każda modlitwa jest wysłuchana i ma znaczenie dla naszego Wielkiego Boga.
Jeśli sytuacja jest niemożliwa, módl się. Jeśli znajdziesz się w głębokim zamieszaniu i nie wiesz jak
wyrazić siebie, módl się. Jeśli wszystko, co potrafisz, w głębokim ucisku jest jękiem lub słowem "Jezu",
módl się. Bóg jest tak zadziwiający, że gdy po prostu nie możemy znaleźć słów, jeśli modlimy się w Duchu,
On będzie za nas działać i wstawiać się za nami (Rzymian 8:26).
Wiedz, że twój niebiański Ojciec czeka na twoje wołanie i gotów jest pomóc. Jedna modlitwa może zmienić
wszystko.
Nota: Debbie Sanders jest prezydentem Ladies Ministries na Hawajach i obecnie służy jako dyrektor Today's Christian Girl,
narodowej służby dla dziewcząt w wieku 10-18. Debbie jest żoną Jonathana Sanders i matką trzech córek. Brat i Siostra Sanders są
pastorami kościoła przebudzenia na Hawajach.

Jedna Modlitwa Która Wszystko Zmieniła
By Cindy McFarland

"Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się
wam "(Jana 15: 7).
To była noc i niebo było czarne; nie można było zobaczyć gwiazd. Choć spędziłam wiele nocy w moim
pokoju po przyjeździe do Irlandii Północnej, postanowiłam, że będzie to noc, w którą muszę zmierzyć się
z moim olbrzymem. Biblia mówi nam, że Goliat podszedł bliżej do ataku, Dawid szybko wybiegł, aby
spotkać się z nim (I Ks.Samuela 17:48). Otworzyłam drzwi kuchni i wyszłam do ciemności, aby stawić
czoło mojemu olbrzymowi.
Wychodziłam w ciemną noc uzbrojona w moją "jedną modlitwę, która zmieniła wszystko". Moje dzieci i
mój mąż potrzebowali, abym była uzbrojona w tę jedną modlitwę. Gdybym nie stawiła czoła mojemu

olbrzymowi i nie uzbroiła się tym rodzajem modlitwy, moja rodzina nie miałaby żony i matki, na którą
zasłużyli. Zasłużyli na mnie silną i nie lękliwą. Zasłużyli na mnie stawiającą czoło temu strachowi i już nie
uciekającą przed tym. Ja również zasłużyłam sobie na pokonanie strachu.
Jako mała dziewczynka pamiętam jak w wiele nocy moja babcia zabierała mnie do kościoła,
aby się modlić. Kościół był ciemny wewnątrz z niewielkim światłem w ołtarzu. Ale jakiż pokój czułam, leżąc
pod tą ławeczką i słuchając jej modlitwy! Wiedziałam, że chcę dać swoim dzieciom ten sam pokój w
naszym domu.
Moje pragnienie tej nocy było tak silne, aby być silną. "Dlatego powiadam wam: wszystko, o cokolwiek byście
się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam" (Ew.Marka 11:24).
Więc poznałam mojego olbrzyma, którego tej nocy bałam się w ciemności, a moje życie się zmieniło. Nie
mówię, że nadal nie mam bitew, ale teraz wiem jak walczyć z nimi i wygrać. Walczę z nimi, stojąc
naprzeciw ich w modlitwie. Wojna się nie skończyła, ale każda bitwa, którą wygrywam, przybliża mnie do
zwycięstwa!
Nota: Cindy McFarland jest żoną swojego ukochanego z dzieciństwa. Razem widzieli dobre i inne rzeczy. Lecz Boże
błogosławieństwa przewyższyły te inne rzeczy i dały im troje wspaniałych dzieci i teraz też troje wspaniałych wnucząt. Razem są
zaangażowani w misje w krajach Północnej Irlandii i Irlandii od dwudziestu jeden lat.

Jedna Modlitwa Może Zmienić Wszystko
By Deborah Cluster

"Nie troszczcie się o nic; ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie
prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli
waszych w Chrystusie Jezusie "(Filipian 4: 6-7).
Mój mąż i ja pobraliśmy się w 1980 roku. Pochodziliśmy z wiejskiego obszaru w kraju, gdzie często
nie uczęszczało się do college'u i po prostu zaczynało rodzinę. W drugim roku małżeństwa
zostaliśmy zbawieni i zaczęliśmy służyć Bogu. Byliśmy bardzo młodzi i nie mieliśmy pojęcia, co
robimy w jakimkolwiek aspekcie naszego życia. Podobnie jak w przypadku każdej innej pary, życie
nie przychodzi z podręcznikiem. Po trzech latach rozpoczęliśmy naszą rodzinę. Nie wiedzieliśmy,
że będziemy mieli pięcioro dzieci i zostaniemy powołani do służby.
Kiedy narodziło się nasze pierwsze dziecko, Rachael, mój mąż i ja zaczęliśmy modlić się, aby Bóg
przygotował młodego mężczyznę, aby go poślubiła, kiedy dorośnie. Modliliśmy się także, aby Bóg
pomógł nam przygotować ją do bycia pobożną żoną tego młodego człowieka. Mieliśmy jeszcze
czworo dzieci i kontynuowaliśmy tę modlitwę z każdym z nich.
Nie wiedzieliśmy, co robimy jako rodzice. Po prostu oddaliśmy nasze dzieci Bogu i On zrobił
resztę. Aż strach pomyśleć, gdzie nasze dzieci byłyby, gdybyśmy nie modlili się tą modlitwą o nie.

Jedna modlitwa może zmienić wszystko. Nie modliliśmy się tylko raz, ale wielokrotnie. Bóg wie,
gdzie jesteśmy i gdzie będziemy w przyszłości. Jeśli nie złożymy siebie i naszych dzieci w Jego
rękach i nie zaufamy Mu, otwieramy drogę dla Szatana, aby zdobył władzę w ich życiu. Ważne jest,
abyśmy modlili się o dzieci i modlili się o Jego kierownictwo i wskazówki.
Gdybyśmy nie modlili się tą jedną modlitwą od samego początku, Rachael mogłaby nie spotkać
Nathana i nie zostałaby żoną pastora. Tabitha najwyraźniej nigdy nie spotkałaby Daniela i nie
staliby się razem misjonarzami. Czy Talina spotkałaby Dwayne? Czy mieliby okazję zakładać
kościoły? Czy Michael byłby przygotowany na spotkanie z Abby i byłby w teamie służby? Czy
Jeremy przeżyłby duchowe ataki, które przyszły przeciwko niemu? Czy poznałby Tori i zostaliby
sługami Bożym?
Ponieważ jedna modlitwa może zmienić wszystko, wszystkie pięcioro naszych dzieci służy Bogu,
a wszyscy pięcioro poślubili bogobojnych ludzi. Co jeśli nie modlilibyśmy się taką modlitwą?
"W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu, i tak czuwajcie z całą
wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych" (Ef. 6,18).
Nota: Debbie Cluster i jej mąż zakładają zbory w State College, Pennsylvania, i są odpowiedzialni za cztery nowe
placówki w tym stanie. Troje z ich dzieci jest zaangażowanych w tę pracę. Jedna z ich córek jest misjonarką w Gruzji a
jedna jest żoną pastora w południowym Illinois. Ma ona pięcioro wnucząt i jedno w drodze.. Debbie jest również
prezydentemi okręgowym dla Kobiet w okręgu Pennsylvanii i jest bardzo aktywna w lokalnym zborze i w działaniach
okręgowych..
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Mamy swoich fanów w USA, Hong Kongu, Filipinach, Szwecji, Grecji, Kolumbii, Kanadzie, Meksyku, Chinach, Kenii,
Chorwacji, Holandii, Ghanie, Jamaice, Puerto Rico, RPA, Fiji, Australii, Austrii, Cyprusie, Malaysii Pakistanie,
Włoszech, Indiach, Francji, Chile, Anglii, Ethiopii, Libanie, Trinidadzie, Tobago, Norwegii, Hondurasie, Sri Lance,
Nowej Zelandii, Wyspach Salomona, Haiti, Indonezji, Papua Nowej Gwinei, Ugandzie, Rwandzie, Szkocji, Danii,
Południowej Korei, Nigerii, Bolivii, Turcji, Japonii, Niemczech, Bułgarii, Portugalii, El Salvadorze, Tajlandii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Afghanistanie i Vanuatu.
Droga Liderko Teamu Modlitwy, Proszę odwiedź Ladies Prayer International na Facebook i daj "Like" naszej
stronie! Facebook Ladies Prayer International Link
Także zaproś swoją grupę do subskrypcji do tego DARMOWEGO biuletynu na:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
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Od Wydawcy

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, hindi, gruzińskim, japońskim, szwedzkim,
wietnamskim, bangla i thai. Proszę pomóż nam modlić się o serbskich I bułgarskich tłumaczy i
innych.
Jeśli pragniesz otrzymywać jakiekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na
adresLadiesPrayerInternational@aol.com a my chętnie dołączymy cię do naszej listy wysyłkowej!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!
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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 się online!

