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Niezłomne w Modlitwie
By Linda Poitras

"Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili,
bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
(1 Koryntian 15:57-58).
Jako naśladowcy Jezusa, powinnyśmy wszystkie coś wiedzieć o modlitwie. . . tej wspaniałej komunikacji między nami i
miłością naszej duszy. Doświadczyłyśmy pokuty (kilkakrotnie), i doceniamy przywilej rozmowy z naszym najlepszym
przyjacielem na co dzień, kiedy modlimy się i mówimy Mu o naszych troskach i oddajemy Mu chwałę.
Lecz "niezłomne w modlitwie" . . . co to oznacza? Według Słownika Webstera "niezłomny" znaczy mocno osadzony w
miejscu, niewzruszony; nie podlegający zmianie, mocny w wierze, determinacji czy przynależności; bardzo odanny lub
lojalny wobec osoby, wierzenia lub sprawy." Według tej definicji, jak więc my jesteśmy stałe w modlitwie?
Nadchodzi duża decyzja: "Czy mam iść do college'u? Gdzie?" "Czy on jest właściwym chłopakiem dla mnie, żeby go
poślubić?" "Czy mam wejść w dług za ten samochód?" "Czy powinniśmy przeprowadzić się do tego miasta przy tej nowej
ofercie pracy?" "Czy ta promocja jest dla dobra mojej rodziny i duchowego życia?"

Wszystkie nasze wysiłki, by odpowiedzieć na życiowe pytania są spędzane w bezsennych nocach zmartwienia i
zatroskania, niezliczonych godzinach na rozmowach telefonicznych czy dniach na Google i Facebooku. Rozmawiamy o
tych skomplikowanych problemach z przyjaciółmi, rodziną i nawet duchowymi liderami lecz nasze modlitwy dają im jedno
lub dwa zdania.
Nasza lojalność i stała determinacja, by postawić modlitwę na szczycie priorytetów, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w
życiu, musi być zrodzona w każdej z nas. Dlaczego? Ponieważ Bóg troszczy się, On zauważa wszystko, co dzieje się w
naszym codziennym życiu i On chce nam pomóc w każdej decyzji i wyborze. Zbyt wiele razy Bóg słyszy cząstkę od nas o
tym, co zdecydowałyśmy zrobić i prosimy o Jego zgodę PO tym, jak już podjęłyśmy decyzję. Bóg nigdy nie powinien być
kimś, kogo tylko informujemy o naszej decyzji. To nie jest niezłomna modlitwa.
Paweł przypomina nam w I Koryntian15:57, że nasze zwycięstwo przychodzi przez Jezusa. Ono nie przychodzi przez
mówienie Mu o wyborach, jakich już dokonałyśmy. Ono przychodzi, kiedy niewzruszenie stawiamy Go na pierwszym
miejscu. Mówmy do Niego o decyzjach przed nami. On już o tym wie i prawdziwie troszczy się. Jego odpowiedź będzie
najlepsza z możliwych. Jego kierownictwo poprowadzi nas ścieżką najlepszą dla naszej duszy. Jego miłość będzie nas
trzymać blisko i sprawi, że ta decyzja, żeby być "stałą w modlitwie" będzie najcenniejszą decyzją dokonaną w całym
naszym życiu.
Nota: Linda Poitras jest błogosławioną żoną Jima i matką Melindy i Candry. Po 28 latach służby misyjnej w Afryce, mieszka obecnie w St. Louis, MO
gdzie Jim jest dyrektorem Edukacji/AIM dla Global Missions. Uczęszczają do kościoła New Life w Bridgeton gdzie Linda uczy podstawowej Szkółki
Niedzielnej i jest prezydentem Służby Kobiet w lokalnym zborze prowadzonym przez Aaron Batchelor.

Rezygnacja nie jest Opcją!
By Chrystal Wallace

"Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać" (Łukasza 18:1).
Chociaż dzień wstał jak każdy inny, nie skończył się jak każdy inny. Jak zawsze, stawała przed sędzią...zuchwałym
sędzią, który nie miał względu na Boga czy ludzi. Do tej pory kompletnie ją ignorował, lecz ona wcale nie ustawała.
Potrzebowała sprawiedliwości, a to była jego praca, żeby to sprawić.
Kiedy zbliżyła się do biurka, gdzie on siedział, ledwo otworzyła swoje usta, żeby znowu wyrazić swoją prośbę, kiedy on
machnął ręką w powietrzu i zatrzymał ją w połowie zdania. Utkwiwszy w nią swój wściekły wzrok i z wielkim
rozdrażnieniem w głosie, wrzasnął, "Ty wiesz, jakim sędzią jestem. Nie respektuję Boga i nie lubię ludzi. Lecz ty mnie
doprowadzisz do szału z twoim codziennym nagabywaniem. Daję ci więc sprawiedliwość, której poszukujesz! Sprawa
zamknięta!"
Co byłoby, gdyby tego dnia ta kobieta zdecydowała nie pójść do sędziego? Co, gdyby zniechęciła się z braku jego
odpowiedzi i zrezygnowała? Co, jeśli nie pozostałaby stała w swoim celu i swojej prośbie? Tak, ona wiedziała, że sędzia
był niesprawiedliwym człowiekiem, jednak gdzieś w głębi miała wiarę, że on odpowie. Nie miała wiary w jego charakter,
lecz miała wiarę w autorytet jego pozycji jako sędziego.
Jeśli niesprawiedliwy sędzia wie, jak spełnić prośbę niezłomnej kobiety, jakże daleko więcej nasz Niebiański Ojciec spełni
nasze prośby, jeśli pozostaniemy niewzruszone? Charakter naszego Niebiańskiego Ojca jest całkowicie przeciwny od
charakteru sędziego. Bóg jest uważny co do naszego wołania, troskliwy w każdej naszej potrzebie i to jest Jego
przyjemnością, by dawać swoim dzieciom.

Rezygnowanie nie jest opcją. Musimy pozostawać niewzruszone, niezachwiane i stałe w naszych modlitwach o nasze
dzieci i w naszym pobożnym życiu przed naszymi dziećmi. Bez względu jak zniechęcone się czujemy, nie możemy
polegać na naszych uczuciach. Musimy iść wiarą – wiarą, że Sprawiedliwy Sędzia nie tylko słyszy nasze prośby, ale, że
to jest Jego wielką przyjemnością spełnić nasze prośby. Nasze modlitwy nigdy nie są daremne!
Nota: Crystal Wallace jest żoną Kevina, miłości jej życia, od trzydziestu czterech lat. Są rodzicami dwóch pięknych córek i zięciów i kochają chwalić się
najpiękniejszą wnuczką na świecie, Maleah. Crystal jest licencjowaną w służbie UPCI i także licencjowaną terapeutką Chrześcijańską w National
Christian Counselors Association. Spełniała wiele ról w służbie przez całe swoje życie, lecz jej pasją jest nauczanie i posługiwanie zranionym ludziom.
Kevin i Crystal są świeżo wyznaczonymi misjonarzami we Francji.

Zmień Swoją Perpektywę...Wybierz Radość
By Shannon Trzcinski

Mój dziewięcioletni syn, Isaiah, kocha myzykę. Mam na myśli, że naprawdę ją kocha. Jesteśmy bardzo muzykalną
rodziną, a więc on z niej pochodzi szczerze mówiąc. Lubi też grać na iPadzie. Jedna aplikacja rozpoczyna się piosenką,
kiedy ją włącza. Kocha tę piosenkę. Zaczyna aplikację, słucha piosenki, zamyka ją i otwiera na nowo – tylko, żeby
słuchać tej piosenki wciął od nowa.
Jednego dnia, po słuchaniu tej piosenki kilka razy, pomyślałam, "Graj w tą grę." Nie byłam tym rozdrażniona, ale
zwróciłam uwagę. Niektórzy ludzie, jednakże, byliby tym rozdrażnieni. W momencie pomyślałam "Isaiah powinien być
głuchy, ale nie jest! Słyszy muzykę!" Wiecie, że Isaiah był wcześniakiem, urodzonym w dwudziestym drugim tygodniu
ciąży. Powiedziano nam, że z powodu przedwczesnego urodzenia, może być głuchy. Gdyby to nie wystarczyło, w
pewnym momencie hospitalizacji, był na Lasix IV. Skutkiem ubocznym takiej ilości Lasix jest utrata słuchu.
Więc, popatrzmy jeszcze raz na Isaiah, ze swoim iPadem, grającego tę samą muzykę, w kółko i w kółko. Coś, co mogłoby
być tak drażniące, co doprowadzałoby kogoś do szału, teraz myślę, "Tak! Graj tę piosenkę!" Wiecie dlaczego? Bo mój
chłopiec słyszy! Teraz, kiedy słyszę, jak gra ta piosenka, to przynosi mi prawdziwy uśmiech na twarzy i moje serce
przepełnione jest wdzięcznością.
Co Cię rozdrażnia? Co Cię doprowadza do szału? Mąż, który za głośno mlaska? Syn, który chodzi wkoło podrzucając
piłkę? Koleżanka w pracy, która stuka palcami w biurko? Korek w mieście? Co, jeśli wybierzesz spojrzeć na to inaczej i
obrócić rozdrażnienie w radość? Kiedy słyszysz mlaskającego męża/żonę, to jest przypomnienie, że on/ona żyje i jest z
tobą. Odbijająca się piłka jest przypomnieniem, że twój syn jest zdrowy i silny. Twój głośny kolega w pracy pokazuje ci, że
masz pracę. Ponieważ masz samochód, masz przywilej jechać w korku.
Kiedy zmieniamy to, jak patrzymy na rzeczy, zmieniamy naszą perpektywę, to rozdrażnienie staje się źródłem radości.
Nawet jeśli nie jesteśmy typowo pozytywną osobą, możemy to wybrać. Nawet, jeśli tego nie czujemy, możemy to wybrać.
Biblia mówi nam:
Raduj się w Panu (Filipian 4:4).
Zawsze bądź radosna (I Tesaloniczan 5:16).
Składaj ofiarę radości (Psalm 27:6).
Oto cudowna rzecz, kiedy wybieramy radość, to ona zmieni nasz cały dzień. Kiedy wybieramy radość, nasze emocje
pójdą za nią i zaczniemy ją odczuwać. To rozdrażnienie, ta frustracja stanie się źródłem radości, przynosząc uśmiech na
naszą twarz, nawet kiedy słyszałyśmy tę samą piosenkę setny raz podczas jednego dnia.
Zdecyduj dzisiaj, że wybierzesz radość.

Nota: Zgłoszone przez Sandy Jordan

Obejrzyj jednominutowy video klip Ladies Prayer International.

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, 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!
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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 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 nastolatkow.

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!

