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Peperangan rohani oleh Flo Shaw wnop
anak-anak Summit saya ingat sebagai gadis kecil bernyanyi lirik lagu dalam kelas sekolah
Minggu yang bergema Bahkan hari ini. "aku mungkin tidak pernah Maret di Infanteri, naik di
Kavaleri, menembak artileri, aku mungkin tidak pernah tampilannya o'er musuh, tapi aku di
Tuhan tentara." benar-benar, sebagai orang dewasa, Allah telah direkrut kami ke rohaninya
tentara perang dalam doa untuk anak-anak kita. di kerajaan Allah, tidak ada batas untuk
meminta. Bahkan pemuda dan anak-anak sendiri kandidat untuk bergabung. prajurit pekerjaan
kita hidup di dunia yang penuh dengan Medan perang yang ada di rumah kita, sekolah,
masyarakat, dan banyak tempat-tempat lain di mana telapak kaki kita mungkin tapak. itu sangat
penting kami menghiasi diri dengan seluruh Armor Allah dan terlibat dalam peperangan rohani
sebagai "baik solider" di tentara Tuhan. ini adalah bagian dari prajurit bekerja (Efesus 6: 10-18,
II Timotius 2: 3-4). peperangan rohani dari Christian perspektif, peperangan rohani adalah
perang atau pertempuran antara pasukan yang baik (kerajaan Allah) dan kekuatan jahat (Setan
Raya) di spiritual alam. roh-roh jahat terus-menerus berusaha untuk campur tangan dalam
urusan manusia dalam upaya untuk membawa kehancuran semua umat manusia, termasuk
kami berharga anak-anak. Efesus 6: 12-19 menyatakan, "untuk kami bergulat tidak melawan
daging dan darah, tapi terhadap pemerintah-pemerintah, melawan kekuasaan, terhadap
pemimpin kegelapan dunia ini, terhadap spiritual kejahatan di tempat-tempat tinggi... oleh
karena itu mengambil kepadamu seluruh Armor Tuhan, bahwa kamu mungkin dapat menahan

di jahat hari, dan setelah dilakukan semua, berdiri... berdoa selalu dengan semua doa dan doa
dalam roh." peperangan rohani meliputi gudang senjata dalam pertempuran melawan kekuatan
musuh. strategis persenjataan II Korintus 10: 3-6 Serikat, "untuk Meskipun kita berjalan dalam
daging, kami tidak perang setelah daging: untuk senjata kami perang tidak duniawi, tapi kuat
melalui Allah." beberapa strategis persenjataan yang digunakan dalam peperangan rohani
meliputi: darah Yesus; nama Yesus; Firman Allah; keyakinan dan Iman; roh Allah; ibadah /
Wahyu dari satu Allah yang benar; doa / puasa; mengikat / kehilangan; Ilahi / malaikat
intervensi; dll doa deskriptif dari bau yang tersimpan di Golden botol yang wisata ke dalam
kekekalan menjadi dicurahkan di Allah waktu yang ditentukan, Bahkan melampaui angka
kematian. ini doa begitu kuat bahwa mereka tidak pernah mati, tetapi hanya mendapatkan
menjawab pada waktu yang tepat (Wahyu 8: 3-5). tidak seperti sebelumnya, saatnya untuk
menempatkan kami "sepatu di tanah" dan berjuang demi anak-anak kita, rahasia tahu,
"pertempuran tidak Anda, itu Tuhan." catatan: flo Shaw adalah internasional Koordinator dunia
jaringan doa dan berlisensi Menteri dengan Amerika gereja Pentakosta internasional. dia
adalah istri Dwayne Shaw, Pastor kehidupan baru Temple, Austin, tx.

Apa yang jantung doa?

oleh Judi Nicholls
Menurut Mazmur 119: 105 Firman Allah adalah Pelita bagi kaki kami dan terang kepada jalan
kita. Firman Allah, kita menemukan arah untuk cara kita harus pergi. Iman kita harus tegas
berlabuh di Firman Allah sehingga ketika kita tidak melihat doa kita menjawab segera, kita tahu
bahwa jawabannya adalah masih di jalan (Yohanes 15: 7; I Yohanes 5: 14-15). doa adalah
salah satu hal terbaik bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. doa adalah kuat (Ibrani 4:12),
mujarab (Yakobus 5:16), dan berlangsung selamanya (Wahyu 5: 8). tidak hanya itu penting
untuk berdoa untuk anak-anak kita, tapi itu sama pentingnya bagi mereka untuk melihat kami
(dengan orang tua dan panutan) berdoa. dengan membiarkan mereka melihat kami mencari
Tuhan dalam doa untuk kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain, mereka akan belajar untuk
mencari Tuhan sendiri. karena mereka menyaksikan bagaimana Allah jawaban doa kita,
mereka akan tahu bahwa Tuhan akan juga jawaban doa mereka juga. kisah para Rasul 10:34
mengatakan Allah tidak membedakan orang. Alkitab mengatakan dalam Amsal 22: 6 jika kita
melatih anak dalam cara patut baginya, kemudian ketika ia berusia ia tidak akan berangkat dari
itu. dari bahwa kitab suci, kami dapat yakin jika kita melatih anak-anak kita berdoa ketika
mereka muda, ketika mereka tumbuh mereka akan tahu untuk mengubah kepada Allah dalam
doa untuk setiap situasi dan kondisi yang mereka hadapi dalam hidup. saya teringat sesuatu
yang terjadi ketika suami saya Kepala harapan baru sekolah Kristen di Eau Claire, Wisconsin.
seorang mahasiswa muda bernama Mark setia meminta doa setiap hari untuk kakeknya yang
memiliki tumor otak. pada ditunjuk hari ketika dokter dibuka Mark kakek, tumor hanya jatuh di
meja operasi! itu ajaib! Mark menyaksikan kekuatan doa dalam keluarganya kehidupan dan
tahu bahwa Allah setia untuk menjawab doa. setelah berdoa untuk kakeknya, Mark
menyaksikan sendiri kekuatan doa dan kesetiaan Allah. pelatihan anak-anak memakan waktu

dan, kadang-kadang, sulit. Namun, Alkitab mendorong kami di Galatia 6: 9, "dan Mari kita tidak
lelah di baik melakukan, karena di karena musim kita akan menuai, jika kita lemah tidak."
catatan: judi Nicholls adalah istri Raymond Nicholls dan mereka telah misionaris selama dua
puluh lima tahun. saat ini mereka melayani sebagai misionaris ke Belarus, Polandia dan
Ukraina. mereka juga berfungsi sebagai daerah Koordinator ke Baltik dan CIS (Uni Soviet).

Menjadi waspada dan waspada

oleh Bethany Wilson
"menjadi sadar, waspada; karena musuh Anda Iblis, seperti Singa yang mengaum, walketh
tentang, mencari siapa dia mungkin memakan" (I Petrus 5: 8-9). ada yang mengatakan,
"belakang adalah 20/20." melihat kembali pada beberapa utama serangan dalam hidup saya,
saya dapat melihat keberadaan saya membiarkan saya penjaga bawah. gangguan menjadi
sebagian besar hari saya dan perlahan-lahan saya pertahanan jatuh juga. saya lupa bahwa
saya adalah target dan saya musuh berjalan sekitar seperti Singa yang mengaum mencari
untuk melahap saya. kami dapat begitu sibuk untuk Tuhan bahwa kita menempatkan hubungan
kita dengan dia di bagian belakang burner. aku tahu banyak dari Anda memiliki sama persis
kesaksian. Anda bangun di pagi hari dan semua baik, Anda pergi dengan hari Anda dan
kemudian - ledakan! mana yang berasal dari? mengapa terjadi? tidak hidup akan besar?
mengapa anak-anakku? banyak dari kita dapat menjamin bahwa beberapa dari percobaan kami
pergi melalui membawa kami terkejut. tapi mengapa akan terkejut? apakah Anda melakukan
pekerjaan Tuhan? kita harus ingat dunia ini tidak rumah kami. kami memiliki besar target kami
Kepala dan diawasi untuk melihat apakah kami penjaga turun. Alkitab mengatakan kita harus
menjadi sadar, yang berarti menjadi clearheaded. tidak awan dengan keraguan, negatif, dan
gangguan. juga, itu mengatakan kita harus waspada, yang berarti untuk menjaga hati-hati untuk
menonton mungkin bahaya atau kesulitan. kami adalah untuk menonton dan berdoa lebih dari
anak-anak kita juga. Efesus 6:18, mengatakan, "berdoa selalu dengan semua doa dan doa
dalam roh, dan menonton tambahan pula dengan semua ketekunan dan doa untuk semua
orang-orang Kudus." kita tidak boleh tertangkap dgn tak disangka-sangka. kami tdk bisa
menjadi naif ini jahat dunia. anak-anak kita sedang diserang oleh orang-orang jahat roh dan
godaan kami tidak pernah dihadapi. cari tahu apa yang mereka melihat pada ponsel mereka.
sebagai contoh kekudusan kepada mereka. jika mereka merasa bahwa kami tidak mengasihi
atau mengambil kekudusan serius, mereka tidak akan tetap Dear hati mereka baik. jangan naif.
menonton! jika kita tidak menonton mereka, Alkitab memperingatkan ada adalah musuh
menonton mereka. ketika saya dan suami saya mulai PBB Kementerian sekitar tiga tahun yang
lalu, musuh mencoba untuk menghancurkan keluarga kami pada saat yang sama. aku benarbenar dapat mengatakan bahwa doa, puasa, dan lain-lain berdoa bagi kita membuat kami
hidup. Meskipun hidup dapat sibuk, hal ini tidak layak keselamatan anak-anak kita. kami telah
belajar begitu banyak di perjalanan kami. kami tidak akan tertangkap dgn tak disangka-sangka

lagi. kami mencoba sebaik mungkin untuk menjadi sadar dan waspada. catatan: Bethany
Wilson istri pendeta seni Wilson dari internasional gereja Metro-Detroit. gereja dimulai pada
tahun 2000 sebagai rumah misi gereja. 2013 mereka mulai PBB Departemen di Manhattan, NY.
Bethany memiliki gelar sarjana di Kristen konseling dan mengejar gelar sarjana di Yahudi studi.

