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Triumphant Through Prayer
By Wanda Fielder

Nasa simbahan na ako mula sa kapanganakan, at ako ay palaging
naniniwala na ang Salita ng Diyos ay totoo ngunit ako ay madalas na
nakaasa sa panalangin at pananampalataya ng aking mga magulang.
Gayunpaman dumarating talaga ang panahon na kailangan nating
personal na maranasan ang kabutihan ng Diyos. Kadalasan kailangan
muna natin personal na maranasan muna ang pagsubok bago tayo
magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon.
Ang aking pananampalataya ay naging mas pokus noong ako ay naging
magulang na dahil ang responsibilidad ko ay hindi lang sa sarili ko kundi para sa isang pang tao.
Ang kaalaman na may pananagutan ka para sa iba ay parang mabigat, ngunit Alam ko na ang
perpektong pinagmulan ng lakas ay ang Diyos. Bilang magulang, masasabi kong hindi ako
nagkulang sa paggabay sa aking mga anak, kung kaya hindi ko inaasahan na may darating na

pagsubok sa buhay ko..
Kapag pagpapalaki ng mga anak sa pagkatakot sa Panginoon mula sa araw ng isa, inaasahan
namin walang mas mababa kaysa sa kumpletong pagsuko ng kanilang mga buhay sa Kanya.
Kapag ang aming mga pinakamatandang anak na lalaki ay nagsimulang upang malihis mula sa
Panginoon, ito kinuha sa amin sa pamamagitan ng kabuuang shock at pighati ng ating mga puso
hanggang sa sagad. Bilang siya ay nagsimulang mag-eksperimento sa mga bagay ng mundo at
upang pumapaling mula sa landas namin ay itinuro sa kanya upang sundin, tayo nagsiiyak sa
harap ng Panginoon. Tiyak na ito ay hindi maaaring mangyari sa ating may takot sa Dios sa
bahay. Ito ay oras upang ilagay ang aming pananampalataya sa pagsubok.Kung iyong pinalaki
ang ung mga anak na may takit sa Dios,ating inaasam ay ibigay nila sa Dios ang kanilang boung
buhay. Ng tumalikod sa Dios ang panganay naming anak, kami ay gulat na gulat at nalungkot sa
aming mga puso, lahat ng mga bagay na di mabuti sa kaniya ay sinubukan niya. Hindi dapat ito
ngyayari sa sambahayan na may takot sa Dios, ito ang panahon na susubukin ang aming
pananampalataya.
Ako ay nagsimulang mag-focus sa ang Salita ng Diyos, ilapat ito sa isang napaka-personal na
paraan sa aming sitwasyon. I Juan 5:14, 15 mga pangako, "At ito ang pagtitiwala na taglay natin
sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay
dinidinig tayo niya: At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay
nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang iyon sa kaniya'y ating hiningi. " Alam ko na ito
ay ang kalooban ng Diyos para sa ating mga anak na maglingkod sa Panginoon, upang ako ay
nagsimulang magdasal at i-claim na kasulatan. I Pedro 5: 7 ay palaging isang mapagkukunan ng
lakas sa akin, at sinunod ko ang kanyang utos: "Nagka-cast lahat ng iyong pag-aalaga sa
kaniya; sapagkat inaalala mo."
Ang pagtaas ng ating pananampalataya, ang aking asawa at ako ay nagsimulang manalangin at
mangasiwa ka ng dugo ni Hesus sa paglipas ng aming mga anak na lalaki. Tandang-tanda ko
pagtula sa sahig sa ilalim ng isa sa mga pews sa ating santuwaryo nagpapahayag na si Satanas
ay hindi pagpunta sa may ang aming mga anak na lalaki. Pagsusumamo ng dugo ni Jesus,
inaangkin ko sa kanya para sa Panginoon at tumangging upang ipaalam sa pumunta ng mga
pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng maraming panalangin at pag-aayuno, natanggap namin
ang aming mga sagot mula sa Panginoon. Kaniyang pinapanumbalik ang aming anak na lalaki
sa paligid at ginawa ang kanyang buhay bago sa Kanya.
Ang sitwasyon na ito ay naganap sa paglipas ng labing pitong taon na ang nakakaraan. Ito
nakapagpapakilig sa akin upang sabihin na ang aming mga anak ay naglilingkod sa Panginoon
dahil turnaround na may pagtatapat. Biniyayaan siya ng Diyos na may asawa at anak na alsoo
live na para sa Panginoon. Nagpapasalamat kami na walang kapantay.
Maaari mong maging matagumpay sa pamamagitan ng panalangin. Huwag kailanman
magbibigay sa up.
Tandaan: Wanda Fielder, founder at editor ng web site at newsletter, Tealightful Inspirations, kasalukuyang nagtatrabaho
bilang Connections Director para sa UPCI Ladies Ministries. Siya ay kasal kay James Fielder, at sila ay pastored sa
Portage, IN para sa nakalipas na 37 taon. Siya ay ang masayang ina ng dalawang anak na lalaki, Brent at Bryan, at
Nana sa Maddi at Lincoln.

MATAGUMPAY NA paglipas Distraktsyon sa Panalangin
Ni: Liane Grant
Ang aming pagnanais na maging matagumpay sa panalangin ay minsang
thwarted dahil kami ay may kahirapan pagharap sa mga bagay na makaabala
sa amin bago at sa panahon ng aming panalangin oras. At magtagumpay ibig
sabihin nito upang maging matagumpay o matagumpay. Maaari naming
maging matagumpay sa paglipas ng panahon na presyon ng paglalaan ng panahon upang
manalangin sa bawat araw. Pagkatapos, maaari naming maging matagumpay sa overcoming
distractions sa pamamagitan ng pagsunod sa aming pagtuon sa Diyos sa panahon na ang mga
espesyal na oras.
Ironically, kung minsan ang distractions nanggaling mula sa napaka-bata gustung-gusto namin
at para sa kanino namin magdasal. Pagkatapos ng kapanganakan ng bawat isa sa aking tatlong
anak na lalaki, ako ached para sa oras mag-isa sa Diyos. "O Diyos, ikaw ay aking Dios; unang
bahagi ay hahanapin kita: ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, ang aking laman ay sumasa
iyo" (Awit 63: 1). Ngunit ito tila na kahit gaano unang bahagi ng nakuha ko up, ang sanggol ay
pumukaw habang ako ay nananalangin. Kay laking pagpapala kapag ang aking asawa inaalok
upang i-block off ng isang oras bawat araw upang makasama ang mga bata at bigyan ako ng
oras para sa mga pribadong mga seremonyang panrelihiyon. Ito ay sa kanyang pinakamahusay
na interes upang magkaroon ng isang nagdarasal asawa, pagkatapos ng lahat.
Susanna, ina ng sikat na mangangaral John at Charles Wesley, ay nagkaroon ng isang
natatanging solusyon sa tuluy-tuloy na oras ng panalangin. Kahit na siya ay ang pagtataas ng
sampung anak at ang kanyang asawa ay madalas na absent, Susanna ay nakatuon sa
dalawang oras ng panalangin sa bawat araw. Siya sinanay ang kanyang mga bata na tuwing
ipinaligo niya sa ulo sa kanyang tapis, siya ay nagdarasal at hindi dapat nabalisa.
Kung talagang gusto nating magtagumpay sa panalangin, kami makahanap ng isang paraan sa
anumang paraan. Sa panahong ito, bilang karagdagan sa mga bata, kami ay may email, mga
text message, mga notification ng Facebook, at Twitter clamoring upang isaisantabi ang ating
panalangin oras. Maaari naming i-off ang mga electronic distractions upang tumutok sa
panalangin, ngunit kung minsan ito ay mahirap upang patahimikin ang aming sariling mga
distracting saloobin.
Sa unang bahagi ng taon ng pag-aasawa, nakatanggap ako ng ilang mga mahusay na payo
mula sa asawa ng aking pastor tungkol sa pagharap sa distractions sa panahon ng panalangin.
Siya iminungkahi na panatilihin namin ang isang notebook malapit na isulat ang anumang

gawain o impormasyon na dumating sa isip habang tayo ay nananalangin. II Mga Taga-Corinto
10: 5 mga pag-uusap tungkol sa "bumibihag sa lahat ng pagiisip sa pagtalima ni Cristo." Sa
pamamagitan ng mabilis na pagsusulat ng tala, maaari naming bumalik sa panalangin nang
walang pag-iisip patuloy na, "Oh, kailangan kong tandaan na gawin ito pagkatapos ng
panalangin."
Kaya, pagtatagumpay sa panalangin ay nagsisimula kapag lupigin namin ang mga bagay na
humahadlang sa atin sa simula upang magdasal. Patuloy kaming magtatagumpay kapag
nahaharap natin ang distractions sa panahon ng aming panalangin oras. Pagkatapos, tunay na
kami ay magiging sa posisyon upang maging matagumpay sa pamamagitan ng panalangin.
"Datapuwa't salamat sa Dios, na laging pinapagtatagumpay tayo kay Cristo" (II Mga Taga
Corinto 2:14).
Tandaan: Liane at kanyang asawa Scott ay career planters simbahan sa Montreal, Quebec sa ilalim ng Misyon program
UPCI Metro. Liane nagsisilbi bilang Quebec Ladies Ministries president at ang founder at tagapangasiwa ng Ang Hari
Translators, isang pangkat ng mga boluntaryo na nakatuon sa pagbibigay ng apostolikong mga mapagkukunan sa
Pranses. Siya ay kasalukuyang ginagawa sa kanya ng doktor pananaliksik sa grupong ito translation.

MATAGUMPAY NA Sa pamamagitan ng Kapangyarihan ng Panalangin
Ni: Tanya Harrod
"Dinggin mo ang tinig ko, Oh Dios, sa aking hibik: ingatan mo ang buhay ko sa
pagkatakot sa kaaway". Awit 64: 1

Ako ay pinagpala na itinaas sa isang bahay na hinahangad-matapos Diyos, na nalalaman
panalangin, pananampalataya, at tiwala. Lumalagong up Nakita namin ang maraming mga
bagay na dumating sa pumasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin.
Kapag ako ay walong taong gulang, ako ay sa isang lahi sa aking mga kapatid na babae at ang
kapwa mga bata. tumakbo kami sa paligid ng kapitbahayan nakikita kung sino ay ang
pinakamabilis. natatandaan ko iniisip, "Oo, I'm pagpunta sa manalo". Ito ay sa na sandali na ako
ay dumating pag-crash sa lupa, paghahati aking tuhod bukas sa buto! Hindi namin bahay
misyonero at ay walang insurance, ang aking ina ay hindi alam ang anumang bagay na gawin
maliban sa magdasal at pambalot ng isang malaking bendahe sa paligid ng aking tuhod. Sa loob
ng isang oras ako ay bumalik sa pagtakbo sa paligid. Aking tuhod ay ganap na pinagaling,
maliban sa isang maliit na maliit pasa na ako pa rin magkaroon ng bilang isang paalala ng
pagsagot sa panalangin sa Diyos.

Maraming mga beses, maaari naming mukhang upang makakuha ng abala sa buhay at hindi
makita espirituwal na pag-atake na naparoroon laban sa us.â ilang linggo na ang nakakaraan,
bilang ako ay tucking Alaina, ang aming walong taong gulang sa kama, siya na nagsimula
kumikilos kinakabahan. I shrugged off ito, nanalangin sa paglipas ng kanya, at ilagay sa kanya
sa kama. Ang susunod na tatlong gabi ang kanyang tatay at ang nakuha ko bigo bilang siya tila
na maging stalling sa oras ng pagtulog at hindi nagkukulang upang matulog mag-isa. Sa wakas,
sa ika-apat umaga habang nagdarasal ng pag-iisip ay dumating sa akin na ito ay isang espiritu
ng takot, hindi lamang ang normal na maliit na "natatakot na bagay" na mga bata pumunta sa
pamamagitan ng.
Ako nakaupo Alaina down at tinanong kung bakit siya had been dreading oras ng pagtulog. Siya
Nasira ang pag-iyak, na nagsasabi sa akin kung paano natakot siya ng pagiging mag-isa, ng
pagiging sa dilim, at pagkakaroon ito masyadong tahimik na paligid sa kanya. Alam ko
pagkatapos na siya ay pagiging attacked sa pamamagitan ng espiritu ng pagkatakot. kami ay
nagsimulang manalangin sa kanya at panagutin ang takot, isailalim ang mga kasinungalingan ni
Satanas, at maluwag sa kapayapaan sa ibabaw sa kanya. tinatawag namin ang aming mga
pastor na nanalangin sa paglipas ng kanyang isip at magkasama kami ay itinuro sa kanya kung
paano manalangin ang Salita ng Diyos at gamitin ang Kanyang mga pangako. Kinuha ito ng
tatlong higit pang gabi ng pagdarasal bago ito umalis siya nang ganap, ngunit sa pamamagitan
ng panalangin kami ay matagumpay.
Alaina na ngayon natutunan personal na siya ay maaaring maging matagumpay sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin, sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng
kapayapaan at siya ay kayang tumanggap ng mahimbing gabi-gabi. Hindi mahalaga kung ano
ang maaaring dumating laban sa aming mga pamilya, ang sagot ay natagpuan sa panalangin.
"Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang bagay na inyong pagnanais, pananalangin ninyo ay
magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin" (Marcos 11:24).
Tandaan: Tanya Harrod ay kasal kay misyonero Nathan Harrod at mapalad na magiging ina ng Alaina at Lincoln. Ang
Harrods ay nagsilbi sa bansa ng Espanya para sa nakalipas na labing tatlong taon at pare tatlong simbahan sa
Catalonian Region. Sila ay nagtatrabaho upang simulan ang higit pa. homeschools niya ang kanyang dalawang anak at
sumusubok na maging kasangkot sa anumang lugar na kailangan kasama ang musika, kabataan, at pagtuturo.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

From the Editor
God is doing mighty things!
God is opening many doors and this newsletter is now available in English, Spanish,
French, German, Dutch, Portuguese, Russian, Greek, Arabic, Farsi, Czech/Slovak,
Chinese, Swahili, Hungarian, Tagalog, Indonesian, Romanian, Italian, Norwegian,
Polish, Hindi, Georgian, Japanese and Swedish.
We have a temporary Japanese translator; please help us pray for
permanent Japanese, Serbian, and Bulgarian translators.
Debbie Akers

If you wish to receive any of the above translations please send request to
LadiesPrayerInternational@aol.com and we will be delighted to add you to our mailing list!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

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

Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide,
who meet on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their
children and the children of the local church and community.
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation
and beyond and the spiritual restoration of previous generations.
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each month and pray focused
prayer for their children.
Three Priorities of Prayer...

•
•
•

The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6).
That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25).
That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38). Text Link

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and
emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child
placement for adoptive couples.
HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order
a bundle for your church.

Subscribe online!

