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Odwiedź Ladies Prayer International na Facebook i daj "like" naszej stronie!

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 i
daj "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!

Dlaczego Modlić się?
By Jane Buford

Można modlić się w każdej chwili i na każdym miejscu! Służymy Bogu, który słyszy i odpowiada na
nasze modlitwy..
Dlaczego modlić się, zapytasz? Modlitwa sprawia różnicę we wszystkim, co czynimy. Modlitwa jest
otwartymi drzwiami do komunikacji z naszym Bogiem."Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a
nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział, mówi Pan.
Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? mówi Pan" (Jeremiasza 23:23-24). Bóg słyszy wszystkie
nasze modlitwy i czasami Jego odpowiedź będzie "Tak," "Nie," "Poczekajmy," lub "Mam lepszy plan!"
Jego drogi są lepsze niż nasze drogi.
Lata temu, szukaliśmy domu do kupienia w pewnej dzielnicy. Ten dom spełniał nasze potrzeby i
byliśmy podekscytowani. Zanim zobowiązaliśmy się dokonać zakupu, przeznaczyliśmy czas na post i
modlitwę. W końcu mój mąż i ja oboje odczuliśmy, że ten dom nie był domem dla nas. Czy byłam
zawiedziona? Tak. Ale krótko po tym kupiliśmy inny dom. Mieszkając w owym domu, nasz syn Brad
zdobył dla Pana swojego młodego sąsiada, który do dzisiaj żyje dla Boga. Zawsze warto się modlić!
Dlaczego modlić się, zapytasz? Ponieważ potrzebujemy Jego prowadzenia. Wspaniałym sposobem
rozpoczynania każdego dnia jest przez modlitwę. Nikt nigdy nie wie, co przyniesie dzień. Boże, nie
pozwól nam wyprzedzać Twoich planów. Przyjdź śmiało do Boga i poproś Go o Jego Ducha, aby
zachował cię od pokuszenia. Bardziej niż cokolwiek, potrzebujemy łaknąć Jego obecności. Zycie
czasami przynosi wyzwania. Kiedy wchodzimy do Jego sali tronowej, On daje nam siły, ochronę i
mądrość na każdy nowy dzień. Boże, kieruj naszymi drogami, ucz nas, prowadź nas Swoją ścieżką.
Prowadź nas w swojej prawdzie. (Zobacz Psalm 25:4-5.) Bóg da ci kierownictwo w jakichkolwiek
decyzjach i sytuacjach się znajdziesz.
Dlaczego modlić się, zapytasz? Jako kobiety, musimy modlić się o dzieci-albo o swoje czy te wokół
nas. Zyjemy w zgubnych czasach. Nie możemy uchować dzieci od świata, ale możemy modlić się
ochronną modlitwą, by były strzeżone. Możemy wstawiać się w ich imieniu i prosić Pana, aby okrył
ich mądrością, siłą i mocą. Możemy modlić się, żeby Bóg pomógł im dokonywać właściwych
wyborów. Ten świat stawia złe rzeczy na ich ścieżce, ale większy jest Ten, który mieszka w nas niż
ten, który jest w tym świecie! Okryj je całą zbroją Bożą. ( Efezjan 6:10-18.) Cytuj te słowa nad swoimi
dziećmi. Ty możesz być jedyną tarczą dla niektórych z tych cennych dzieci w naszych kościołach. Daj

im kartę i daj im znać, że modliłaś się o nie. Nigdy tego nie zapomną!
Modlitwa jest jedną z głównych broni we wszystkim, co czynimy! Kierownictwo-TAK! Decyzje-TAK!
Dzieci-TAK! My- TAK! Jakiż to przywilej, że możemy wzywać Jego imię w każdej chwili i w każdym
miejscu-nawet teraz!
Nota: Jane Buford jest główną sekretarką UPCI Ladies Ministries. Jest żoną P. Daniel Buford, który jest współwydawcą dla
United Pentecostal Church International. Mają dwóch synów, Brandon/Brianne Buford i Brad/Tempie Buford, i czworo
wyjątkowych wnucząt.

Przez Wzgląd Na Nasze Dzieci
By Donna Ten Eyck

Modlitwa: miejsce spotkania nieba z ziemią; miejsce, gdzie niemożliwe spotyka się z możliwym.
"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu: kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że
On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hebrajczyków 11:6).
Szukanie Boga usilnie w modlitwie utwierdza naszą wiarę w to, Kim On jest, odnawia naszą nadzieję
w rzeczy, których jeszcze nie widzimy, i w końcu ustawia nas po właściwej stronie wiary.
Pomimo opozycji, modlitwa nadal utrzymuje się nawet, kiedy wydaje się, że nie ma czego się trzymać
jak tylko „wiary”. ".A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym,
czego nie widzimy."(Hebrajczyków 11:1).
Wiara pozwala nam być podłączonym do wyznaczonego czasu Bożego planu co do przyszłości
naszych dzieci. Bóg chce z nami współpracować, by pomóc naszym dzieciom odkryć kim są i gdzie
ich droga prowadzi.
Podczas ostatniego boju o coś w modlitwie i do niczego nie dochodząc, te oto słowa mnie zaskoczyły
"Donna, musisz uciszyć się i wiedzieć, że ja jestem Bogiem." Natychmiast zwróciłam się do
Psalmu 46:11. „Uspokój się i poznaj, że ja jestem Bogiem. Wywyższony między narodami,
wywyższony na ziemi."
Modląc się z desperacji, znalazłam się w boju z Bogiem, aby wymusić swój własny cel. Byłam
napędzana Duchem (w rezultacie prostolinijna) a nie prowadzona Duchem (zjednoczona z Jego
rezultatem). Uświadamiając sobie, że modliłam się przeciwko Bożej woli, zaczęłam odkładać
emocjonalny strach co do rezultatu i pozwoliłam Bogu modlić się przeze mnie. Moja modlitwa stała
się poddana. Dzięki Bogu, Pan przypomniał mi, że jest suwerenny we wszystkim.
Przed modlitwą, powinnyśmy być "spokojne" (wypuścić, oddać) i "wiedzieć" (Rozpoznać, że On jest
Suwerenny). Poddajemy swoje tendencyjne idee co do tego, jak Bóg miałby czy powinien
odpowiedzieć i odpuścić to, przestając bojować z czymś, czego nie możemy zmienić. Rozpoznajemy,
że Bóg ma kontrolę nad planem dla Swojego własnego celu.

Możemy być pewne, że Bóg zna koniec od początku. Zawsze będziemy mieć sukces w modlitwie o
nasze dzieci, jeśli zastosujemy, co Jezus powiedział:"Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w
was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam." (Jana 15:7).
Dlaczego modlić się? Ze względu na nasze dzieci!
Nota: Donna Ten Eyck ma licencję w United Pentecostal Church International. Służy w Mississippi Ladies Committee jako
dyrektor Ladies Prayer Internation i Ladies Promotions. Donna jest również administracyjną asystentką dla Mississippi Prayer
Force i asystuje Pastorowi Dobbs i jego żonie Pam w Word Alive Revival Center w Wiggins, Mississippi.

Modlitwa – Dlaczego Modlić się?
By Teri Spears

"Teri, bo tak powiedziałam!" były słowa, które słyszałam jako dziecko. Kiedy u dziecka nic nie
zadziała, można użyć tej karty – "Bo tak powiedziałam."
Wiele razy modlimy się tylko dlatego, że ktoś tak nam powiedział, bez prawdziwego zrozumienia.
Czy modlitwa jest naprawdę potrzebna? Czy suwerenny, wszechmocny, wszechwiedzący,
wszechwidzący Bóg potrzebuje naszych modlitw? Jeśli tak, to dlaczego?
Musimy wrócić do Bożego pierwszego planu co do ludzkości. Bóg stworzył Adama, który nas
reprezentuje. To, co Bóg zamierzył dla Adama, zamierzył dla całej ludzkości. Dał jemu i jego
potomkom władzę nad ziemią i stworzeniem. (Czytaj I Mojż.1:26-28 i Psalm 8:7.)
W Psalmie 8:7, oryginalne słowo z greckiego "panować" oznacza "porządkować." Adam był Bożym
marszałkiem/menadżerem na ziemi – Bożym reprezentantem. Co to znaczy kogoś reprezentować?
My reprezentujemy czyjąś wolę. To nie małe zadanie reprezentować Boga. To jest nasz cel, by być
jak On.
Spędzając czas w Jego obecności uczymy się mówić tak jak On – reprezentować Go. Adam
reprezentował Boga, prezentując Jego wolę na ziemi. Czy lepsze czy gorsze rzeczy przychodziły na
ziemię, to zależały one od Adama i jego potomków. Gdyby ziemia pozostała rajem, to byłoby to z
powodu człowieka. Gdyby wszystko się popsuło, to byłoby to z powodu człowieka. Ludzkość miała
władzę.
Bóg dał Adamowi autorytet nad ziemią, ale Adam oddał go szatanowi. Z tego powodu Jezus stał się
częścią ludzkości, żeby naprawić bałagan, który my zrobiliśmy. Jeśli to nie udowadnia Bożej miłości i
determinacji, aby nas używać bez względu na wszystko, to nic tego nie udowodni.
Czy Bóg naprawdę nas potrzebuje? Tak i nie. Ponieważ On jest Bogiem, On jest pełnią. Ponieważ
On pragnie być w relacji, wybrał, aby ograniczyć się do działania przez nas.
Więc dlaczego proszę Boga o coś w modlitwie, wiedząc, że On już i tak chce tego dokonać, tak jak

błogosławić mój kościół lub błogosławić naszą rodzinę? To dlatego, że moje proszenie uwalnia Go do
działania. Jesteśmy w partnerskiej pozycji. On pragnie relacji opartej na miłości.
Bóg stworzył modlitwę, nie tylko dlatego, "bo tak powiedział." On stworzył ją dla relacji i budowania
królestwa, wypełnienia Jego woli na ziemi tak jak i na Niebie.
Dlatego modlimy się!
Nota: Po wszystkich osiągnięciach Teri i po ponad 40 latach służby wraz z mężem Stevem, jest ona dumną mamą 3 dzieci i 5
wnucząt.! Jest autorką, licencjowaną terapeutką rodzinną i obdarowaną mówczynią.

Moje Wyzwanie Do Modlitwy
By Jenny Follmer

Jako mama dwojga młodych, pięknych, niezależnych dzieci, czuję się często zadziwiona! Jeśli mam
być całkowicie szczera z wami, jestem również przerażona. Bywają takie noce, kiedy rodzi się moja
samoocena jako rodzica. Czy mówiłam uprzejmie? Czy zachęcałam do dobrego zachowania? Czy
modelowałam te zachowania? Czy ich słuchałam? Czy byłam zbyt rozproszony? Czy podniosłam
głos? Czy wystarczająco je kochałam?
Samo-refleksja jest dobra, ale często jestem zbyt surowa na siebie. Na szczęście Bóg w Jego łasce
pozwala mi chwile zachęcenia, gdy widzę, że dobro przewyższa zło. Jeden z tych momentów miał
miejsce w kościele niedawno. Scigałam mojego dwuletniego synka podczas nawołania do ołtarza, a
kiedy podniosłam wzrok, zobaczyłam, że moja czteroletnia córka klęka przy ołtarzu, z twarzą w
swoich dłoniach, szczerze modląca się do Boga. Te myśli o niepowodzeniu i wątpliwości stopniały w
jednej chwili i podziękowałam Bogu za Jego niesamowitą łaskę.
Jednym z moich ulubionych pism jest w Liście do Filipian 1: 6 - "Będąc pewien tego, że Ten, który
rozpoczął dobrą pracę w tobie, zakończy ją aż do dnia Jezusa Chrystusa (NKJV)". Zawsze myślałam,
że Paweł odnosi się do rzeczy, które "robimy" dla Pana jako naszych "dobrych uczynków". Niedawno
Bóg złożył myśl w moim umyśle o tym wersecie w stosunku do moich dzieci. Są wyrazem "dobrych
uczynków", które Bóg zaczął we mnie - dosłownie - kiedy mnie wybrał, aby być ich matką.
Stało się to soczewką, którą Bóg dał mi do obejrzenia mojej rodzicielskiej samooceny. Wyzwało mnie
to do tego, żebym się modliła więcej za dziećmi i ze swoimi dziećmi. Nie chodzi o to, jak źle mogłam
zawodzić jako matka, ale o ponownym skupieniu się na Tym, który ma kontrolę. Nasze wyzwanie
polega na tym, aby żyć według Przyp.Sal. 3: 5. "Zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na
własnym rozumie" (NKJV). Musimy opierać się na Słowie Bożym! Bóg postanowił rozpocząć "dobre
dzieło", to dziecko, i w tobie i On nie popełnia błędów.
Mogę poprowadzić moje dzieci do tego, żeby były pewne, że Bóg jest tym, który pomógł mi
prowadzić je do Jego doskonałości. W moich chwilach słabości jest moją siłą (Filipian 4:13). W
czasach, gdy czuję, że brakuje mi wiedzy, aby podjąć dobre decyzje, udziela mądrości (Jakuba 1: 5).
Kiedy jestem przepełniona strachem, zapewnia mnie, że jest naszym obrońcą (Psalm 91: 1-2). Bądź
więc zachęcona i pewna siebie dzisiaj. Bóg ciebie wybrał, a to, co On w tobie zaczął, będzie

doskonalił, ochraniał i doprowadzi do końca.
Nota: Jenny Follmer, jej mąż i dwoje dzieci zostali wysłani jako Intermediate Missionaries do Wielkiej Brytani po wielu latach
służby tam jako Associates in Missions przez ponad dziesięć lat. Jest w ogólnej służbie jako licencjowana w UPCI i służy jako
okrągowa liderka kobiet.

Ze Skrzynki Pocztowej


Drogi LPI, piszę, żeby powiedzieć, że te biuletyny są bezcenne. Doceniam Słowo,
Wspaniałe!!!! Dziękujęza wszystko, co w nich jest! -Annette T



Dziękuję bardzo za wszystko, co robicie. Wasze inspirujące posty na Facebook są bardzo
pomocne tak, jak też pragniemy zachęcać nasze Niewiasty w Kościele w Surrey, BC! S.Billie



Chwała Panu, jestem s.Monalisa T. Sarmiento z Pampanga Philippines żona Pastora przez
28 lat i jedną z oficjalnych Pomocnic Kobiet z naszego dystryktu tutaj w Filipinach. Dzielę się
waszymi artykułami z naszymi kobietami w kościele i jest to prawdziwym błogosławieństwem
dla nich. Niech Bóg was wszystkich błogosławi.



Wspanaiły biuletyn! Cieszę się tłumaczeniem go na indonezyjski język. Z miłością i
modlitwami. Love and prayers, -Vani Marshall

Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy Video clip

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, polskim, hinduskim i gruzińskim .
Mamy tymczasowych tłumaczy z japońskiego; proszę pomóż nam modlić się o stałego tłumacza z japońskiego,
serbskiego i bułgarskiego.

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!

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.
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!

