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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
idaj "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!

Modlitwa O Zgubionych Bliskich
By Shelley Suppan

Patrzysz jak twój syn lub córka podejmują niszczące życiowe decyzje. Droga, którą wybierają jest już
dobrze przebyta i prowadzi ich od świętości i bezpieczeństwa domu i relacji z ich niebiańskim Ojcem
prosto na drogę duchowej destrukcji.
Być może wracasz myślami do przeszłości do poprzednich lat, kiedy twoje dziecko siedziało na
twoich kokanach i uważnie i chętnie słuchało i było posłuszne. Teraz, spędzasz długie noce pytając
siebie, "Co mogłam zrobić inaczej?" lub "Od jakiego wpływu powinnam była je uchować? Te pytania
nie przynoszą więcej odpowiedzi, ale raczej udrękę.
Słowa dane przez ciebie, ostrzegające, wypowiedziane w miłości i trosce, zostały rzucone na wiatr.
Widzisz groźny sztorm spychający je prosto na klify. Rozbicie statku jest nieuniknione!
Dobrze dla ciebie, że zaczynasz uświadamiać sobie, że nie masz kontroli nad sytuacją. Twoje próby,
żeby sprawić w nich poczucie winy nie zadziałały i nie zadziałają. Musisz uświadomić sobie, że
potrzebujesz zrobić krok do tyłu. Nie możesz zmienić serca człowieka; tylko Bóg może.
Jest nadzieja. Przejście z negatywnego umysłu do umysłu wiary i oczekiwania. Miej wiarę w Boga.
(Ew.Marka 11:22.)
Nigdy nie przestawaj modlić się (I Tesaloniczan 5:16); wytrwaj (Ew. Luk. 18:5); wprowadź wiarę w
uczynki (Hebrajczyków 2:17). I nigdy, nigdy nie poddawaj się. Wypowiadaj to do życia, jakby już tak
było (Przyp. Sal. 18:2). Wypowiadaj życie do sytuacji wydającej się beznadziejną i duchowo martwą.
Przez wiarę, kiedy (wypełnij imię) jest tutaj, wszycy będziemy wielbić i krzyczeć na ołtarzach.
Nie pozwól wrogowi obarczyć ciebie winą. On będzie próbował szeptać słowa zwątpienia takie jak,
"Oni nie powrócą" i "to się nie zdarzy." Pamiętaj, że on jest kłamcą.
Musimy pamiętać, że Bóg bardzo nas wszystkich kocha i pragnie tej relacji z marnotrawnym
dzieckiem. On nadal poszukuje twoich dzieci, nawet jeśli one Go nie szukają.
Zachowaj to w umyśle, kiedy się modlisz.


Módl się o osłonę wokół nich (Ozeasza 2:6-7).



Módl się specyficznymi modlitwami.



Módl się o przerwanie pokoleniowych przekleństw (II Mojż. 20:5).



Poświęć je na nowo dla Pana (Izajasza 57:18).



Akceptuj i kochaj je. Nie manipuluj albo nie próbuj robić pracy Ducha Swiętego.



Deklaruj obietnice Boże.



Znajdź partnera do modlitwy. (Galacjan 6:2).

Pamiętaj, że nie jesteś sama w tej duchowej walce. Proś Pana o specyficzne Słowo; weź Biblię do
swojej komórki modlitwy. Jezus płakał (Jana 11:35). Płacz o swojego marnotrawcę.
I w końcu, stój nadal na przednim wejściu, spoglądając w stronę słońca, wyczekując marnotrawcy.
Przyjdą do domu, i jakiż to będzie czas radości!
Nota: Shelley Suppan, z Austin, Texas, jest żoną Bernharda, z pochodzenia Austriaczką. Jest mamą trojga pięknych dzieci,
Joshua, Savannah, i Sophie, i jednej wspaniałej synowej, Lela. Shelley jest żoną pastora, dyrektorką służby kobiet i ma wielką
pasję głoszenia ewangelii. Oprócz zaangażowania w kościele i docierania do ludzkich dusz, lubi eksperymentować z
przepisami w kuchni, czytać historyczne książki i chodzić na spacery.

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.

Ja Przeciwko Spaniu
by Neil Jamison

To ja przeciwko spaniu w walce w tej godzinie.
Badanie nie siły, ale siły woli.
W głębi mojego umysłu pojawia się wielka walka.
Czy powinnam raz jeszcze dołączyć do walki?
Mój wróg zaczyna szeptać ... Och, jak się stara.
Aby zmusić mnie do rezygnacji poprzez jego słodko brzmiące kłamstwa.
"Nie potrzebujesz modlić się aż tyle, ile potrzebujesz swojego odpoczynku.
Nie martw się tak bardzo ... Będziesz nadal błogosławiona.
Jego słowa wyłaniają się w wielu przebraniach.
Na początku jest kuszące, ale potem zdałam sobie sprawę:
Jeśli się nie pokażę, to wróg zwyciężył.
Bitwa jest pokonana, zanim się rozpocznie.
Więc wstałam, żeby wejść na ring.
Jestem gotowa modlić się w służbie przed moim Panem i Królem.
Ale wróg jest przebiegły, i się nie poddaje.
Pozwala mi uklęknąć, ale nie pozwala mi zacząć.
Ciosy nadciągają szybko. Pierwszy atak nazwany rozproszeniem.
Moja głowa gdzieś płynie i nie angażuję się w modlitwę.
Zaczynam myśleć o pracy, dzieciach i sprzątaniu.
Czas modlitwy stał się czasem rozmyślań.
"Skup się!" Krzyczę sobie w mojej głowie.
Odepchnęłam atak i zaczęłam modlić się.

Następny ruch mojego oponenta jest naprawdę bardzo subtelny.
Nawet nie zauważyłam, dopóki nie znalazłam się w kłopotach.
O nie, co to jest, że czuję jak nadchodzi.
Otwieram usta i wychodzi duże ziewanie.
Moje powieki stają się ciężkie, kiedy odpływam we śnie.
Już nie jestem obudzona, żeby czuwać w modlitwie.
Przez miłosierdzie Pana wyskakuję z mojego snu.
Mój Bóg dzwoni na mój duchowy numer telefonu.
"O Panie, pomóż mi, potrzebuję cię dzisiaj!
Pomóż mi skupić się i naprawdę się modlić!
"Zachowaj mnie od snu, rozproszenia i grzechu!
Muszę walczyć i walczyć o zwycięstwo! "
Desperacja wstaje i ogień Ducha Świętego płonie.
Nagle jestem zaangażowana i duch zaczyna płynąć.
Pokutuję, dziękuję i oddaję uwielbienie.
Składam prośby i wstawiam się i zaczynam szukać Jego dróg.
Czas płynie szybko, tak jak w mojej modlitwie.
Poruszam się w duchu, tak jak Duch Święty płynie.
Zanim się zorientuję, mój czas modlitwy zostaje zakończony.
To walka codzienna, ale tym razem wygrałam!
Submitted by Geanice Langley, Oregon LM President

Text Link

Ze skrzynki pocztowej

Droga S. Akers,
Bardzo chciałabym otrzymywać biuletyn dla kobiet w języku hiszpańskim, jeśli to możliwe.
Mój mąż i ja rozpoczęliśmy hiszpańsko-języczną pracę 6 lat temu w Meksyku MO, i tak jak kocham
listy w języku angielskim dla siebie, chciałabym też otrzymać je w języku hiszpańskim, aby
wydrukować je i błogosławić kobiety w naszym hiszpańskim zborze.
Dziękuję za wspaniale napisane i wyraźne biuletyny każdego miesiąca i za całą pracę, która jest
wkładana w utworzenie ich. Stale dotykają mojego serca, błogosławią i zachęcają mnie zarówno w
służbie, jak i w modlitwie jako żonę, mamę i babcię!
Dziękuję,
Adriana Camp, żona pastora

Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy Video klip.

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, hinduskim, gruzińskim , japońskim, szwedzkim,
wietnamskim i bangla.
Proszę pomóż nam modlić się o stałego tłumacza na język serbski i bułgarski.

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
iodpowiednie dla dzisiejszej apostolskiej kobiety. Zaprenumeruj dla siebie,
przyjaciółki lub zamów zestaw dla twojego kościoła.

Zaprenumeruj online!

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

