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Czym Jest Modlitwa
By Joy Haney

Bóg musi myśleć, że modlitwa jest bardzo ważna. Przechowuje w niebie w czaszy każdą modlitwę,
jaką kiedykolwiek się modliłaś. "A gdy wziął księgę, upadły przed Barankiem cztery postacie i
dwudziestu czeterch starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy
świętych" (Objawienie św.Jana 5: 8 ). Zauważ, że nie składa ich w tanich pudełkach. Modlitwy
świętych są dla Niego cenne. Przechowuje je w złotej czaszy. On nie tylko słucha naszej modlitwy,
ale zachowuje je na zawsze.
Mówi się "módl się bez przestanku" (I Tesaloniczan 5:17). Lubimy słowo, które mówi nam, że Bóg
zaopatrzy wszystkie nasze potrzeby, cytując je i przeżywając je. Czasami ignorujemy te, które nam
mówią, abyśmy się modlili. Zignorujemy je po prostu, nie przestrzegając ich. Zastanawiam się,
dlaczego nie mamy zwycięstwa i dlaczego nie mamy przebudzenia.

Modlitwa zmienia życie. Modlitwa jest oczyszczeniem. Modlitwa sprawia, że patrzymy w górę.
Modlitwa prosi i otrzymuje. Modlitwa jest odpowiedzią na wszystkie rzeczy, ponieważ Bóg odpowiada
na modlitwy. Modlitwa dotyka Boga.
Modlitwa jest radością ... Psalm 16:11
Modlitwa jest pokojem ... Mateusza 11: 28-30
Modlitwa jest inspiracją ... Job 32: 8
Modlitwa jest mocą ... Dz. Ap. 4:31
Modlitwa jest nagradzana ... I Piotr 2:12
Modlitwa oczyszcza ... Izajasza 6
Modlitwa jest uzdrowieniem ... II Kronik 7:14
Modlitwa jest energią ... Dz. Ap. 17:28
Modlitwa daje wiarę ... Marka 9:29
Modlitwy są przechowywane na zawsze ... Objawienie 5: 8
Modlitwa daje ufność ... Jana 5:14
Wzięte z When Ye Pray by Joy Haney. Za zgodą autorki.
Nota: Joy Haney jest żoną zmarłego już byłego Biskupa Kenneth F. Haney, byłego Prezbitera Naczelnego UPCI. Jest matką
pięciorga i babcią dziesięciorga. Podróżowała po całym świecie przemawiając na zlotach i konferencjach i napisała ponad 40
ksążek.

Wojownik Modlitwy
By Mary Catherine Beek

Kiedy myślę o wojowniku, myślę o starożytnych wojownikach japońskich, którzy byli tak oddani a
jednak dzicy i nieustraszeni. W całej historii wiele kultur wyprodukowało własne typy wojowników,
każdy twierdząc, że jest najlepszy i odważny. Wszyscy poszli za jakimiś kodami honoru i rytuałami,
które uważali, że zrobią z nich lepszego wojownika.
W V Ks.Mojż.20:1 widzimy, że Mojżesz zachęca dzieci Izraela. "Gdy wyruszysz, na wojnę przeciwko
swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni,wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie,
to nie bój się ich; gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej . "
Dzisiaj możemy nie mieć koni i rydwanów ścigających nas, ale mamy do czynienia z prawdziwymi
bitwami. Dla kogoś może to być bitwa z przeszłymi grzechami. Niektórzy mogą czuć się niepewni co
do ich chodzenia z Bogiem. Inni mogą po prostu walczyć z codziennymi obowiązkami życia
rodzinnego. Wszystkie są prawdziwymi bitwami, z którymi możemy spotykać się dzień za dniem.
Musimy postrzegać siebie jako wojowników - silnych, odważnych, nieustraszonych i
zdyscyplinowanych w modlitwie.
"Opasałeś mnie mocą do boju: Przeciwników moich rzuciłeś pode mnie" (Psalm 18:40).
Czy czujesz się jakby ustały twoje siły, albo wleczesz swoje nogi, ponieważ brak poświęcenia w
twoim życiu? Pamiętaj, Bóg już zadbał o tych, którzy powstaną przeciwko nam. Jeśli nasze życie
modlitewne jest takie, jak życie wojownika, nie musimy się obawiać. Każdego dnia powinniśmy
budzić się z myślą o królestwie i modlić się o wolę Bożą w naszym życiu i w naszych rodzinach.

"Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat: a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara
nasza" (I Jana 5, 4).
Pismo to zachęca mnie. Jako na nowo narodzonym chrześcijanom, Bóg już obiecał, że możemy być
zwycięzcami. Oznacza to, że musimy przezwyciężyć nasze słabości. Słabości mogą nas pokonać lub poprzez modlitwę mogą być pokonane.
Starożytni wojownicy nie zawsze angażowali się w bitwę. Byli jednak spójni w swych rytuałach i
przekonaniach. Trenowali codziennie, ściśle przestrzegając rutyny, kiedy nie walczyli w bitwie. Nie
możemy być w bitwie każdego dnia, ale musimy być konsekwentni w modlitwie, aby budować nasze
relacje z Bogiem jako coraz silniejsze. Nie możemy po prostu uciekać do Boga, gdy pojawi się
sytuacja. Musimy pozostawać w ścisłej komunikacji, aby pozostać świadomi duchowo.
Oto kilka rzeczy, które pomogły mi stać się bardziej spójną w moim życiu modlitewnym.
Wyznaczenie miejsca modlitwy.
Ustanowienie konkretnego czasu (może się zmienić).
Prowadzenie dziennika modlitwy.
Mieć konkretne potrzeby modlitewne (kalendarz modlitewny; lokalne, regionalne, globalne potrzeby).
Zawsze zaczynaj i kończ z chwałą na ustach.
Kiedy masz taką strukturę w swoim życiu, relacjonuj to wobec rodziny. Uwzględnij swojego męża i
dzieci w czasie modlitwy. Będzie to zachęcać dzieci do rozpoczęcia własnego życia modlitwy. To
pomogło naszym dzieciom poznać i rozumieć moc ich modlitw.
We wszystkim znajdź coś, do czego możesz się podłączyć, co pociągnie cię ku modlitwie docelowej.
To wpłynie na rodzinę, twoje życie i wieczność.
Nota: Mary Catherine Beek jest żoną misjonarza w Wielkiej Brytanii i na Wyspach Normandzkich. Jej mąż to James Beek, ma
dwie drogie córeczki, Cayla i Alexa. Przez ostatnie dziewięć lat Mary była zaangażowana w różnorodne służby młodzieży,
seminaria dla małżeństw, służby dla kobiet, muzyki i liderów, a ponadto jako żona i mama.

Działanie Modlitwy O Nasze Dzieci
By Sharon Turpin

To była gorąca sierpniowa noc, kiedy wkroczył na ten świat. Minęło już dziewięć miesięcy, a ja nie
mogłam się doczekać, aż go spotkam. Możecie wyobrazić sobie zaskoczenie i przerażenie, które
przytłoczyły mnie, gdy lekarz poinformował nas, że nasze dziecko, Dustin, miało rozszczep
kręgosłupa. Spina bifida występuje, gdy kości kręgosłupa nie tworzą się prawidłowo wokół rdzenia
kręgowego dziecka. Chociaż nie wiedziałam wiele o tym typie wady wrodzonej, wiedziałam, że to nie
była dobra wiadomość.
Nie wiedząc, czy Dustin przeżyje tę noc, natychmiast wezwaliśmy wojowników modlitwy. Jakub 5:14
mówi, abyśmy wezwali starszych z kościoła. Modlitwy zostały wzniesione o Dustina, a Bóg przejął
kontrolę.
Idąc wiarą i żyjąc na modlitwie, przetrwaliśmy te pierwsze kilka lat próby. Przez ten czas zdarzyło się
wiele cudów, jak obiecał mi Bóg. Dustin zaczął się wyrastać na inteligentnego małego chłopca.

Na początku jego życia, szczególna więź nastąpiła pomiędzy Dustinem i mężem mojej siostry,
Danny'm. Wiele godzin spędzonych wspólnie stworzyło silną miłość, która rosła tylko w miarę upływu
czasu. W tych kilku latach bardzo się zbliżyli.
Nie wiedząc, jaki wpływ Dustin miał na życie Danny'ego, zaskoczyło mnie, gdy przekonał jego do
wzięcia udziału w przebudzeniowym nabożeństwie, które mieliśmy w naszym lokalnym kościele. To,
co się stało, zmieniło ścieżkę życia Danny'ego. Patrząc wstecz, nie pamiętam zbyt wielu nabożeństw
w kościele, które Danny by pominął od tej szczególnej nocy. Dni stały się miesiącami i miesiące
latami. Bóg całkowicie przekierunkował życie Danny'ego, ponieważ mały chłopiec chciał, aby jego
wujek był w kościele z nim i nie bał się go o to prosić. Biblia mówi nam w Ks.Jozuego 1: 9: "Nie bój
się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz" (NKJV).
Nie wiedzieliśmy, że nasz czas z Dannym był ograniczony, ale Bóg wiedział. Przeżył tylko jeszcze
sześćnaście lat po tym pierwszym nabożeństwie, kiedy powrócił do Boga. Żył dla Boga w pełni,
opowiadając historię o tym, jak Bóg użył małego, trzyletniego chłopca, aby pomóc mu znaleźć drogę
powrotną.
Nigdy nie wiadomo, jak Bóg będzie działał przez nasze dzieci. Wierzę, że modlitwa za nich jest
inwestycją w królestwo. Nasze modlitwy mają silny wpływ na dzieci. Modląc się, aby Bóg dał im siłę,
aby robiły to, co trzeba zrobić każdego dnia, może zmienić życie dziecka. Tak było dla Dustina, a
także przyczyniło się to do zmiany w życiu jego wujka.
Często zastanawiam się, co by się stało, gdyby nie modlitwy, które podtrzymywały życie Dustina.
Gdzie byłby dzisiaj? Miał problemy, ale Bóg dał mu odwagę we wszystkim. Głosi z wózka
inwalidzkiego, zachęcając innych do nie poddawania się. Od trzeciego roku życia do tej pory widział
wielu, którzy otrzymali Ducha Świętego poprzez jego posługi.
Zachęcam do modlitwy o nasze dzieci. Wpływ naszej modlitwy na dziecko może dotyczyć nie tylko
tego dziecka, ale wielu innych, którzy są skierowani na ich ścieżkę. Nigdy nie wiemy, jak wiele
żywotów będzie dotkniętych poprzez modlitwy, które zanosiliśmy o nasze dziecko!
Nota: Sharon Turpin jest matką dwojga dzieci, Dustina i Mashella. Obecnie służy wraz z mężem, Rev. M. Turpin, jako żona
pastora w Universal Ministries of Truth w Colorado Springs, Colorado. Sharon jest obecnie prezydentem Służby Kobiet w
Colorado District Ladies President i żoną prezbitera naczelnego.

Ze Skrzynki Pocztowej
Chciałam tylko powiedzieć, jak bardzo podobał mi się artykuł s. Kim Haney w wydaniu września. Moje
życie z pewnością zmieniło się w porannych modlitwach i mam nadzieję, że wiele innych doświadczy
tego wspaniałego przywileju! -Wanda Fielder, Dyrektor ds. Connections UPCI LM
Cieszę się, że mam połączenie! Jestem koordynatorem modlitw w UPCI Abu Dhabi i byłoby
wspaniale, gdybyśmy mogły otrzymać jakieś materiały modlitewne od was. Boże błogosław, S. Nel
To wspaniałe - dziękuję, Jezu. Używam kilku z tych tłumaczeń w naszym kościele międzynarodowym
w Paryżu. Są tak wielkim błogosławieństwem dla naszych kobiet ... tłumaczenie z jęz.Tagalog nie
było dostępne przez kilka miesięcy - z niecierpliwością czekamy na jego otrzymanie. Niech Bóg
błogosławi wszystkich tłumaczy! :) -Darla Bouche
Dziękuję bardzo za wszystkie materiały, które mi przesłałaś. Pomaga mi wzrastać w wiedzy dla Pana.
-E-mail
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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
iduchowego 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).
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Optional…

Optional to translate… (as you have time )
EPIC – NOV 2017
Thanks“Living”
Teach Me
Lesson
A story in Luke 17 tells of ten very sick men. The disease they suffered from, called leprosy, was easily spread from one
person to another. Because of this, they were not allowed to live within their communities, and were separated from their
families. Though they were separated from others, they heard Jesus had power to heal.
One day Jesus came to the city where they lived. When he was close, they called out to him to have mercy on them. Jesus
had compassion and healed all ten of them. The men were so excited they ran off to tell their friends and family whom they
had been seperated from. But one man turned back, returning to Jesus to bow before him and give him thanks. The other
nine never returned.
The Bible says because the one man came back to thank Jesus, he was made whole. Not only was the disease removed, but
all parts of his body were completely healed. It is important that we are thankful, and keep in perspective the things that are
truly important. There is always something we can be thankful for. We can live a life of thanks”living”.
“In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” I Thessalonians 5:18.

Show Me
Activity
Materials needed: paper to write or draw on and a container to store the papers in. Optional: blank journal
Thanksgiving should be part of our lifestyle. Each day set aside family time to discuss and write down things you are
thankful for. Intentionally become aware of the many blessings the Lord gives you, including the small things that you
often overlook.
To record the blessings, draw a picture of them, or write a note to the Lord thanking Him. Store the notes in a container
that is prominent in your home. You may wish to create a gratitude journal and record your praise moments in a blank
journal the family can share, write in, and decorate.
From time to time take the notes out of the container and read them again as a family.

Train me
Prayer Time


Thanksgiving is a type of prayer. Pray prayers of thanksgiving for the many blessings in your life. Here are some
examples:



Thank you Jesus for healing _______ of sickness.



Thank you God for the beauty of nature. The trees, flowers, sunshine, gentle breeze are all special gifts from You for
each of us.



Thank you Lord for my family and friends.



Thank you for difficult situations in my life that remind me just how much I need You every minute of every day.
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