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Podłączona do źrćdła Mocy
By Rebecca Starr Trammell

 
 

"Temu zaś, ktćry według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o 
czym myślimy" (Efezjan 3:20).
 
Nazywam to Słowo dziedzictwem od mojego ojca, Williama R. Starr. Jako dziecko słyszałam jak modlił się tym słowem. 
Kiedy słyszałam jak je cytuje, to we mnie pozostało i było jednym z największych zachęt w czasach trudności. Poznałam, 
że Bóg jest zawsze przy mnie w każdej sytuacji, w jakiej się znajdę. Jeśli zachowam moje serce w prawości, swoje 
modlitewne życie aktywne jak i czytanie Biblii, to sprawi moje połączenie do mocy, ktćra działa we mnie, silnym.
 
Uważam moje dzieci i wnuki jako najwspanialsze dary od Boga. Psalm 127:3 mówi: "Oto dzieci są darem Pana, 
podarunkiem jest owoc łona." Nawet kiedy cieszymy się tymi darami od Boga, możemy spotkać trudne chwile. Czy to ich 
choroby, bunt przeciwko Bogu, kapryśność i inne scenariusze, będąc podłączonym do źródła – Jezus Chrystus – jest 
naszym największym błogosławieństwem. O co się modlimy w skrytości, On na to odpowiada otwarcie. Nigdy nie czuję 
się samotna, ponieważ moje zaufanie jest w Bogu i On prowadzi mnie krok po kroku.
 
Czy życie jest doskonałe? Czy na wszystkie modlitwy są odpowiedzi do tej pory? Nie. Jednak mój Bóg obiecał mi, dał mi 
swoje Słowo, a Jego Słowo nigdy mnie nie zawiodło. Moja wiara jest silna i czuję się bezpieczna wiedząc, że On 
dotrzyma dane obietnice.. "Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał  
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obietnicę" (Hebrajczyków 10:23).
 
Będąc stale podłączona do źródła, podróżując przez życie, modlę się o moje dzieci codziennie. Gdy widzę jak przechodzą
próby, na które ciężko mi patrzeć, gdy się modlę, ufam, że Bóg ma je w swojej dłoni. Jeśli On ma je ukształować w 
naczynia, które może użyć, to może je zabrać do miejsc, skąd ja ich nie wyratuję. Muszą wypatrywać Jego i uświadomić 
sobie, że On jest ich źródłem, nie ja jako rodzic.
 
Największe błogosławieństwo, jakie możemy dać naszym dzieciom jest to, żeby wychować je odpowiednio do drogi jaką 
mają iść (Przyp. Sal. 22:6). Kiedy je wychowujemy, Bóg włącza się i  dokonuje swojego wychowania. Trzymajmy się 
mocno i wierzmy, że Bóg ma nasze dobro na myśli. Gdziekolwiek się nie znajdziemy w tym procesie, musimy być 
podłączone do źródła naszej mocy, jakim jest Jezus Chrystus.
  
 
Nota: Rebecca Trammell i jej mąż, David, byli w  służbie pastorskiej w  Christ Apostolic Church w  Albion, Michigan, przez ostatnie dwadzieścia osiem 
lat. Obecnie służą jako prezbiterzy okręgowi  UPCI w Michigan. Trammells mają syna Marcusa (żona Heidi) i córkę Farrah (mąż Terron Erwin). Mają też 
dwóch  wnuków, Clark i Cole. 

Modlitwa I Post o Dzieci
By Thetus Tenney

Dla bogobojnej kobiety, modlitwy o jej dzieci są tak naturalne jak oddychanie. Post dodaje inny wymiar.
 
Dawid to sobie uświadomił. Kiedy jego dziecko nieuleczalnie zachorowało, on wiedział, że post i modlitwa były najbardziej
efektywną rzeczą, jaką mógł zrobić dla swojego dziecka. Według II Ks.Samuela 12:16-25, pościł on siedem dni i leżał całą
noc w modlitwie. Wiedział, że pokuta i post i modlitwa sprowadzą miłosierdzie.
 zdrasz martwił się o bezpieczeństwo i dobrobyt rodzin i ich "maluchów."  Ogłosił post czas szukania Boga aby uprosić
szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych dzieci i całego naszego dobytku . . . Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga
o to i On dał się nam ubłagać...wyruszyliśmy. . . aby pójść do Jeruzalemu, a ręka naszego Pana była nad nami. On też
wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. I przybyliśmy do Jeruzalemu" (Ezdrasza 8:21, 23, 31, 32). 
 
Na naszej drodze do niebiańskiego Jeruzalemu potrzebujemy ręki Bożej; potrzebujemy Jego prowadzenia i ochrony dla
nas i naszych młodych.
 
Wielki prorok Samuel urodził się Annie (I Samuela 1:1-20), kobiecie modlitwy i postu. Ona nie tylko zrodziła syna, ale z
powodu desperackiej modlitwy i postu, ten syn urodził się z namaszczeniem i zwrócił naród do Boga.

 
Każdego roku Anna jechała w specjalną drogę do świątyni, by złożyć ofiarę Panu i przywieźć nową szatę dla syna. Jaki
piękny przykład dla nas dzisiaj.

Vesta Mangun, kobieta spośród nas, której imię utożsamia się z modlitwą i postem, daje szczególny prezent urodzinowy
swojemu synowi. Każdego roku, na jego urodziny, spędza ona dzień w poście i modlitwie o niego.. Jaki lepszy prezent
można by dać?  Ona jest Anną dwudziestego pierwszego wieku.
 
"I  przynosili  do  niego  dzieci...ale  uczniowie  gromili...ich.  Lecz  gdy  Jezus  to  spostrzegł,  oburzył  się  i  rzekł  do  nich:
Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie...I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. (Ew.Marka 10:13-16).
 
Przez  słowo i  przykład,  Jezus  stawia  dzieci  w centrum życia. Chociaż nie  miał  dzieci,  odnosił  się  do  dzieci  tak jak
obyczajowy żydowski ojciec.  "Nie miał dzieci, aby mógł adoptować wszystkie dzieci" (Bengel).



 
Módl się o dzieci świata. Módl się stale i  żarliwie  za zaginione dzieci  i  molestowane dzieci.  Zbadaj swoją postawę i
podejście do dzieci. Czy jest ona Chrystusowa?  

Nota: Thetus Tenney, jest znaną w  świecie autorką i mówczynią. Była zaangażowana w  aktywną służbę chrześcijańską od prawie pięciu dekad. Nadal
utrzymuje aktywny grafik przemawiania, co też sprawia podróżowanie po świecie. Służy jako Międzynarodowy Koordynator  światowej Sieci Modlitwy i
też służyła w zarządzie Edukacji stanu Luiziany. Jest żoną T. F. Tenney,  i zamieszkuje w Tioga, Louisiana  i ma dwoje dzieci i pięcioro wspaniałych
wnucząt..

Podłącz się do źródła
By Glenda Alphin

Ostatnio, mój umysł jest obciążony myślami jednocześnie o przyszłości i dzieciach, z którymi możemy wejść w kontakt. 
Nie trzeba nam czytać zbyt wiele wiadomości, by zrozumieć, że jest toczona wojna o umysł. Dobro i zło szukają triumfu 
nad myślami i działaniami tych drugich.
 
Haim Ginott powiedział "Dzieci są jak mokry cement; cokolwiek na nich spada, zostawia odcisk." Czy to jest słowo czy 
uczynek, wszystko ma wpływ na młodych, których kochamy. Musimy upewnić się, że łączymy ich fundamentalnie z 
Jezusem, Tym, który może ich podtrzymać pośród przeciwności.
 
 
Jest to konieczne, abyśmy podłączyli nasze dzieci do systemu wiary, w której wzrastają. Wychowywanie jest niezbędne. 
To nie wystarczy, że mają iść za planem zbawienia, muszą mieć biblijny fundament w doktrynie, nie tylko, by mogły 
dzielić się z innymi, ale aby mogły stać niezachwianie pośród opozycji. Przyp. Sal. 22:6 mówią, "Wychowuj dziecko 
odpowiednio do drogi, którą ma iść, a ie zejdzie z niej nwet w starości." świat ciężko pracuje, by dzielić się swoim 
systemem wartości z naszymi dziećmi. Co my robimy, żeby zwalczać ten proces?
 
Widziałam moje córki, jak przechodzą trudne chwile w swoim życiu żyjąc tysiące mil z daleka od nas. Moje matczyne 
serce bolało gdy modliłam się o nie z daleka, lecz przy każdej wygranej bitwie, dziękowałam Bogu, że przyciskał nas do 
wychowywania ich duchowo. Kiedy dziewczynki miały  4 i 6 lat, zaczynały się pytania. "Dlaczego w to wierzymy?" 
"Dlaczego to robimy?" "Co Pastor miał na myśli, kiedy to powiedział?" Nasze dziewczynki były myślące i wiedzieliśmy, że 
taki scenariusz "zrób to, bo tak powiedziałam" nigdy nie zadziała. Bóg był źródłem naszej inspiracji. On namaścił nasze 
wysiłki, a one wzięły to wychowanie do serca.
 
Siła, która przychodzi z fundamentalnego uczenia jest bezcenna i jest czymś, do czego Bóg zachęca przez Słowo. 
V Mojżeszowa 6:4-9 mówi jak Izraelici mieli uczyć swoje dzieci o Nim. V Mojżeszowa 11:18-21 potwierdza to pokazując, 
jak wielką ważność nadał Pan wychowywaniu dzieci.
 
Psalm 119:11 mówi, "W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie" (NKJV). To nie 
wystarcza, że wiemy w co wierzymy. Nasze dzieci muszą wiedzieć w co wierzymy. Jego Słowo będzie lampą dla ich stóp 
tylko wtedy, kiedy całkowicie zrozumieją fundament, który podłącza ich do naszego życiodajnego źródła, Jezusa.
 
Nota: Glenda Alphin  jest reprezentanką UPCI Global  w Finlandii i Islandii. Jest autorką serii Wzrastania w Bogu wraz ze swoim mężem, Markiem.



Ze Skrzynki Pocztowej

Ten email z Międzynarodowym Biuletynem Modlitewnym Dla Kobiet przyszedł we właściwym czasie. Osobiście byłam 
ubłogosławiona nim. Moje koleżanki i ja robimy kopie dla innych koleżanek. Niech Bóg Wam wszystkim zaangażowanym 
błogosławi.

       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 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!

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.

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://www.globaltracts.com/
http://www.myhoperadio.com/
http://www.upci.org/home
http://www.wnop.org/
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl


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).

Text Link

          

 
 

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?
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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.
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