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Triumfująca Przez Modlitwę
By Wanda Fielder

Będąc wychowana w kościele od urodzenia, zawsze wierzyłam, że Słowo Boże jest prawdą, lecz
często opierałam się na modlitwach i wierze moich rodziców. Jest zaleta w tej ślepiej wierze; jednakże
przychodzi czas w życiu każdego, gdzie należy samemu szukać i przejąć własność tejże samej wiary.
Często przychodzi to przez kryzys, kiedy to gorliwie poszukujemy bardzo osobistej relacji z Panem.
Moja pogoń za wiarą stała się bardziej skoncentrowana, kiedy stałam się matką i miałam wtedy
odpowiedzialność za kogoś innego niż siebie. Ta świadomość odpowiedzialności za innych może być
przejmująca, lecz ja znałam doskonałe źródło siły i wybrałam, żeby Go szukać co do kierownictwa.

Z powodu mojej pogoni o przewodnictwo, nie spodziewałam się zakrętu na drodze przede mną.
Wychowując dzieci w bojaźni Bożej od pierwszego dnia, nie oczekujemy nic innego jak ich całkowitego
oddania życia Panu. Kiedy nasz najstarszy syn zaczął odstępować od Pana, było to dla nas
kompletnym szokiem i zasmuciło całkowicie nasze serca. Kiedy zaczął eksperymentować w rzeczach
tego świata i schodzić z drogi, której go uczyliśmy, płakaliśmy przed Panem. Zapewne nie mogło to się
dziać w bojącym się Boga domu. To był czas poddania naszej wiary próbie.
Zaczęłam koncentrować się na Słowie Bożym, stosując je w bardzo osobisty sposób do naszej sytuacji.
I Jana 5:14,15 obiecuje, "Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego
woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy
już od Niego to, o co prosiliśmy.” Wiedziałam, że to była Boża wola dla naszego syna, żeby służył
Panu, więc zaczęłam się modlić i brać w posiadanie Słowo. I Piotra 5:7 zawsze było źródłem siły dla
mnie i byłam posłuszna temu przykazaniu: "Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was
staranie."
Wzrastając w wierze, mój mąż i ja zaczęliśmy się modlić i okrywać naszego syna krwią Jezusa.
Pamiątam dobrze, jak leżeliśmy na podłodze pod jedną z ławek w naszym kościele ogłaszając, że
Szatan nie będzie miał naszego syna. Okrywając go krwią Jezusa, dawałam go w posiadanie Panu i
odmawiałam porzucenia obietnic Bożych. Przez wiele modlitw i postów, otrzymaliśmy naszą odpowiedź
od Pana. On zawrócił naszego syna i sprawił w nim swoje nowe życie.
Ta sytuacja miała miejsce ponad siedemnaście lat temu. Raduje mnie dziś to powiedzieć, że nasz syn
od tej pory wiernie służy Panu. Jesteśmy wdzięczni ponad miarę.
Możesz triumfować przez modlitwę. Nigdy nie rezygnuj.
Nota: Wanda Fielder, założycielka i wydawca strony internetowej i biuletynu, Tealightful Inspirations, obecnie służy jako Dyrektor
Połączenia dla Służby Kobiet w UPCI. Jest żoną Jamesa Fielder, i są w służbie pastorskiej w Portage, IN przez ostatnie 37 lat.
Jest szczęśliwą matką dwóch synów, Brenta i Bryana, i babcią dla Maddi i Lincolna.

Triumfująca Ponad Rozproszeniem w Modlitwie
By Liane Grant

Nasze pragnienie, by triumfować w modlitwie jest udaremnione, ponieważ mamy trudność poradzenia
sobie ze sprawami, które nas rozpraszają przed lub w czasie modlitwy. Triumfować oznacza być
zwycięskim lub pełnym sukcesu. Możemy być zwycięskie ponad presją czasu poprzez przeznaczenie
czasu na modlitwę każdego dnia. Wtedy możemy mieć sukces w przezwyciężeniu rozproszenia przez
skupienie uwagi na Bogu podczas tego szczególnego czasu.
Dla ironii, czasami rozproszenie przychodzi od naszych ukochanych dzieci, o które się modlimy. Po
urodzeniu każdego z moich trzech synów, tęskniłam, żeby spędzić czas z Bogiem sam na sam. "Boże!
Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje"
(Psalm 63:1). Lecz wydawało się, że bez względu na to, jak wcześnie wstałam, dziecko budziło się,

kiedy się modliłam. Jakież błogosławieństwo, kiedy mój mąż zaoferował jedną godzinę każdego dnia,
żeby być z dziećmi i dać mi czas na osobistą modlitwę. To też było w jego najlepszym interesie, by
mieć modlącą się żonę, w końcu.
Susanna, matka słynnych kaznodziei Johna i Charlesa Wesleya, miała wyjątkowe rozwiązanie na
niezakłócony czas modlitwy. Mimo, że wychowywała dziesięcioro dzieci i jej mąż był często nieobecny,
Susanna poświęcała codziennie dwie godziny na modlitwę. Wychowała swoje dzieci tak, że
kiedykolwiek nakrywała swoją głowę fartuchem, modliła się i nie mogła mieć przeszkód.
Jeśli chcemy prawdziwie triumfować w modlitwie, znajdziemy na to sposób. W dzisiejszych czasach,
oprócz dzieci mamy emaile, sms-y, Facebook i Twitter, które rozbijają nasz czas modlitwy. Możemy
wyłączyć te elektroniczne rozproszenie, aby skupić się na modlitwie, lecz czasami trudno jest uciszyć
nasze własne rozpraszające myśli.
We wczesnych latach małżeństwa, otrzymałam pewną wspaniałą radę od żony mojego pastora o tym,
jak radzić sobie z rozproszeniem w modlitwie. Zasugerowała, żeby mieć obok siebie notes, żeby
zapisywać jakiekolwiek zadania czy informacje, które przychodzą do umysłu podczas modlitwy.
II Koryntian10:5 mówi "zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi”. Przez
szybkie zapisanie notatki, możemy wrócić do modlitwy bez ciągłego myślenia, "Oh, muszę pamiętać,
żeby to zrobić po modlitwie."
A więc, triumf w modlitwie rozpoczyna się, kiedy pokonujemy rzeczy, które przeszkadzają nam w
rozpoczęciu modlitwy. Odnosimy triumf, kiedy pokonujemy rozproszenie podczas naszej modlitwy.
Wtedy prawdziwie będziemy na triumfującej pozycji w modlitwie. "Lecz Bogu niech będą dzięki, który
nam zawsze daje zwycięstwo (triumf) w Chrystusie" (II Koryntian 2:14).
Nota: Liane i jej mąż Scott zakładają kościoły w Montrealu, Quebec pod programem UPCI Metro Missions.Liane służy jako
prezydent Quebec Ladies Ministries i jest założycielką i nadzorczynią The King's Translators, grupy tłumaczy poświęconych
zaopatrzeniu apostolskich źródeł w języku francuskim. Obecnie prowadzi badania doktoratu wraz z grupą tłumaczy.

Triumfująca Przez Moc Modlitwy
By Tanya Harrod

"Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę! Ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem!". Psalm 64:1
Jestem ubłogosławiona byciem wychowaną w domu, w którym szukano Boga, znano modlitwę, wiarę i
ufność. Wzrastając widzieliśmy wiele rzeczy, które działy się z powodu mocy modlitwy.
Kiedy miałam osiem lat, biegałam z moimi siostrami i sąsiednimi dziećmi. Biegaliśmy dookoła
sąsiedztwa, patrząc, kto jest najszybszy. Pamiętam, jak myślałam, "Tak, ja wygram". Właśnie w tym
samym momencie uderzyłam z hukiem w ziemię, rozbijając kolano aż do kości! Byliśmy domowymi
misjonarzami i nie mieliśmy ubezpieczenia, moja mama nie umiała nic innego, jak tylko modlić się i
opasać moje kolano dużym bandażem. W ciągu godziny byłam z powrotem biegać. Moje kolano było
całkowicie uzdrowione, poza maleńkim sińcem, które wciąż mam jako przypomnienieo wysłuchanej

przez Boga modlitwie.
Wiele razy, możemy zająć się życiem i nie zauważyć duchowych ataków, które przychodzą przeciwko
nam. Kilka tygodni temu, kiedy usypiałam Alainę, naszą ośmioletnią córkę, ona zaczęła nerwowo się
zachowywać. Odpuściłam to, pomodliłam się o nią i położyłam ją spać. Przez trzy następne noce jej
tata i ja byliśmy sfrustrowani, kiedy ona ociągała się przed spaniem i nie chciała spać sama. W końcu,
czwartego ranka, podczas modlitwy, przyszła mi myśl, że był to duch strachu, nie tylko zwyczajne
„niepokoje nocne”, przez jakie dzieci przechodzą.
Posadziłam Alainę i zapytałam, dlaczego tak boi się spania. Rozpłakała się, mówiąc mi, jak boi się być
sama, być w ciemności i mieć zbyt dużą ciszę wokół siebie. Wiedziałam wtedy, że została zaatakowana
przez ducha strachu. Zaczęliśmy modlić się z nią i wiązać strach, wiązać kłamstwa Szatana i
rozwiązywać nad nią pokój. Zawołaliśmy naszego pastora, który modlił się nad jej umysłem i razem
nauczyliśmy ją, jak modlić się Słowem Bożym i używać Jego obietnice. Zabrało to trzy noce modlitwy
zanim to pozostawiło ją całkowicie, lecz przez modlitwę mieliśmy triumf.
Alaina teraz poznała osobiście, że może być zwycięska przez moc modlitwy, ponieważ Bóg dał jej
pokój i śpi spokojnie każdej nocy. Cokolwiek może przyjść przeciwko naszym rodzinom, odpowiedź jest
w modlitwie.
"Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że
otrzymacie, a spełni się wam" (Ew.Marka 11:24).
Nota: Tanya Harrod jest żoną misjonarza Nathana Harrod i błogosławioną matką Alainy i Lincolna. Służyli oni w Hiszpanii przez
ostatnie trzynaście lat i byli pastorami trzech kościołów w regionie Catalonii. Pracują nad otwarciem kolejnych. Ona uczy dzieci w
domu i próbuje angażować się we wszelkie dziedziny jak muzyka, młodzież i nauczanie.

Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy Video clip.
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 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!

