Berdoa untuk kehilangan orang yang dicintai oleh Shelley Suppan
Anda menonton putra atau putri membuat salah dan hidup mengubah keputusan. jalan mereka
telah memilih satu yg sering melakukan perjalanan, dan itu memimpin mereka dari kesucian
dan keamanan rumah dan hubungan dengan Bapa surgawi lurus ke jalan spiritual kehancuran.
mungkin Anda pergi kembali waktu dalam pikiran Anda untuk tahun-tahun sebelumnya ketika
anak Anda duduk di pangkuan Anda dan mudah dan dengan senang hati mendengarkan dan
dipatuhi. sekarang, panjang malam yang menghabiskan Anda bertanya pada diri sendiri, "apa
yang bisa saya telah melakukan berbeda?" atau "apa pengaruh yang harus saya telah terus
dari mereka?" pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi membawa jawaban, tetapi membawa
siksaan. dengan kata diberikan dari Anda peringatan, berbicara cinta dan perhatian, telah
dilemparkan angin. Anda dapat melihat menyenangkan badai, meniup mereka lurus ke tebing.
shipwreck segera terjadi! Untungnya, untuk Anda, Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak
memiliki kontrol atas situasi. Anda mencoba untuk membuat mereka merasa bersalah belum
dan tidak akan bekerja. Anda harus menyadari bahwa Anda harus mundur. Anda tdk bisa
mengubah hati manusia; hanya Allah. ada harapan. transisi dari pola pikir negatif untuk salah
satu Iman dan harapan. beriman kepada Allah. (lihat Markus 11:22.) tidak pernah berhenti
berdoa (1 Tesalonika 5:16); bertekun (Lukas 18: 5); menempatkan Iman beraksi (Yakobus

2:17). dan tidak pernah, pernah, pernah menyerah. berbicara itu ke dalam keberadaan seolaholah itu sudah jadi (Amsal 18: 2). berbicara hidup ke tampaknya ada harapan dan rohani mati
situasi. karena Iman, ketika (isi nama) di sini, kita semua akan menjadi menyembah dan
berteriak di altar. jangan biarkan musuh menempatkan bersalah pada Anda. ia akan mencoba
untuk berbisik kata-kata dari keraguan dalam, "mereka tidak datang kembali" dan "itu hanya
tidak akan terjadi." ingat dia untuk penipu dia. kita harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita
semua sehingga sangat banyak dan dia merindukan hubungan itu lagi dengan hilang. ia terus
mencari anak-anak Anda, Bahkan ketika mereka tidak mencari dia. menjaga pikiran ini seperti
yang Anda berdoa. • berdoa untuk pagar di sekitar mereka (Hosea 2: 6-7). • berdoa spesifik
doa. • berdoa untuk generasi kutukan menjadi rusak (keluaran 20: 5). • mendedikasikan mereka
seluruh lagi kepada Tuhan (Yesaya 57:18). • menerima dan cinta mereka. tidak memanipulasi
atau mencoba untuk melakukan pekerjaan roh Kudus. • menyatakan janji-janji Allah. •
menemukan doa pasangan (Galatia 6: 2). ingat Anda tidak sendirian dalam peperangan rohani.
meminta Tuhan untuk spesifik kitab suci; mengambil Alkitab Anda ke dalam lemari doa. Yesus
menangis (Yohanes 11:35). menangis untuk Anda yang hilang. dan akhirnya, tetap berdiri di
teras depan, mata terlindung terhadap matahari, pada mencari hilang. mereka akan datang
rumah, dan apa waktu sukacita akan ada! catatan: Shelley suppan, dari Austin, Texas,
menikahi Bernhard, asli Austria. dia adalah ibu tiga Indah anak-anak, Yosua, Savannah, dan
Sophie, dan satu menakjubkan menantu perempuan, Lela. Shelley adalah pendeta istri, anakanak Kementerian Direktur, dan bergairah tentang memberitakan Injil. Selain terlibat dalam
gereja dan meraih jiwa, Anda dapat menemukannya bereksperimen dengan resep di dapur,
membaca sejarah buku, dan berjalan di luar.

Karna anak-anak kita oleh Donna Ten Eyck
Doa: sebuah tempat pertemuan untuk surga di bumi; tempat di mana mungkin menjadi
mungkin. "tapi tanpa Iman tidak mungkin untuk menyenangkan dia, karena dia yang datang
untuk Allah harus percaya bahwa dia, dan bahwa ia adalah rewarder dari mereka yang rajin
mencarinya" (Ibrani 11: 6). mencari Tuhan dengan tekun dalam doa menetapkan kami
kepercayaan yang dia, memperbarui berharap dalam hal belum melihat, dan akhirnya posisi
kami di sebelah kanan Iman. terlepas dari oposisi, doa memegang pada Bahkan ketika
tampaknya tidak ada yang tersisa untuk mengadakan untuk, kecuali untuk "sekarang Iman."
"sekarang Iman adalah substansi hal harapkan, bukti hal tidak terlihat" (Ibrani 11: 1). Iman
memungkinkan kita untuk tetap terhubung ke timeline Allah rencana Ilahi untuk anak-anak kita

masa depan. Allah ingin bekerja dengan kami untuk membantu anak-anak kita untuk
menemukan sendiri yang mereka dan di mana jalan mereka akan memimpin. Sementara barubaru ini gulat tentang sesuatu dalam doa dan mendapatkan tempat, kata-kata ini terkejut saya.
"Donna, Anda perlu masih dan tahu saya Allah." segera, saya pergi ke Mazmur 46:10.
"tenanglah, dan tahu bahwa Akulah Tuhan: saya akan ditinggikan di antara orang kafir, saya
akan ditinggikan di bumi." berdoa dari putus asa, saya menemukan diriku gulat dengan Allah
untuk mendapatkan saya sendiri cara. saya sedang roh-driven (ikhlas dalam hasil) dan tidak
roh-LED (Amerika dengan hasil). menyadari saya berdoa terhadap kehendak Allah, aku mulai
menabung emosional takut hasil dan diizinkan Allah untuk berdoa melalui saya. doa saya
menjadi salah satu pengiriman. Untungnya, Tuhan jadi ramah mengingatkan saya bahwa dia
adalah berdaulat dalam segala hal. sebelum berdoa, kita harus "masih" (rilis, melepaskan) dan
"tahu" (mengakui dia berdaulat). kami menyerah ide yang terbentuk sebelumnya tentang
bagaimana Allah akan atau harus jawaban dan melepaskan, menolak bergulat dengan sesuatu
yang kita tdk bisa berubah. kami mengakui Allah mengendalikan rencana-nya sendiri tujuan.
kami dapat meyakinkan Entah akhir dari awal. kami akan selalu berhasil berdoa untuk anakanak kita jika kita menerapkan apa yang Yesus berkata: "jika kamu tinggal di saya, dan katakata saya tinggal di dalam kamu, kamu akan bertanya apa yang kamu akan, dan itu akan
dilakukan kepadamu" (Yohanes 15: 7). mengapa berdoa? demi anak-anak kita! catatan: Donna
sepuluh eyck dilisensikan dengan Amerika gereja Pentakosta internasional. dia melayani
dengan Mississippi wanita Komite sebagai Direktur wanita doa internasional dan wanita
promosi. Donna juga merupakan Asisten administrasi untuk Mississippi doa kekuatan dan
membantu pendeta dobbs dan istrinya PAM di kata hidup Kebangkitan Pusat di Wiggins,
Mississippi.

Aku versus Tidur Oleh Neil Jamison
itu saya versus tidur di pertempuran ini jam. tes bukan dari kekuatan tapi salah satu ketekunan.
Grand Perjuangan terjadi kemudian di kedalaman pikiran saya. saya harus bergabung dalam
pertempuran sekali lagi? saya musuh dimulai whispering ... Oh bagaimana ia mencoba. untuk
mendapatkan saya menyerah dengan manis terdengar terletak. "Anda tidak perlu untuk berdoa
sebanyak yang Anda butuhkan Anda beristirahat. tidak terlalu khawatir ... Anda masih
diberkati." perkataannya muncul dalam banyak yang menyamar. itu menggoda pada awalnya
tapi kemudian saya menyadari: jika saya tidak muncul musuh menang. pertempuran hilang
sebelum itu dimulai. jadi saya membuat pikiran saya untuk mendapatkan di cincin. aku siap
untuk berdoa dalam pelayanan sebelum Tuhanku dan Raja. tapi musuh licik dan dia tidak
menyerah. ia memungkinkan saya berlutut tapi tidak akan membiarkan saya mulai. pukulan
datang dengan cepat. pertama serangan disebut gangguan. kepalaku sekarang berenang dan
aku tidak masuk ke doa tindakan. aku mulai berpikir tentang bekerja dan anak-anak dan
pembenahan kamar. doa saya waktu telah berubah menjadi waktu melamun. "fokus!" saya
berteriak pada diriku sendiri di kepalaku. saya menangkis serangan dan mulai berdoa sebagai
gantinya. saya lawan langkah berikutnya adalah benar-benar begitu halus. saya tidak
menyadarinya sampai aku sudah dalam kesulitan. Oh tidak ada apa ini adalah bahwa saya
merasa datang di. saya membuka mulutku dan membiarkan keluar besar menguap. saya
kelopak mata tumbuh berat seperti yang saya membias untuk tidur. tidak lagi terjaga doaku
berjaga untuk menjaga. oleh Lords Mercy aku tersentak dari saya tidur. Allahku memanggil
saya spiritual nomor telepon. "Oh Tuhan membantu saya saya harus Anda hari ini! membantu
saya fokus dan benar-benar berdoa!" "membuatku dari tidur dan gangguan dan dosa! aku

punya berjuang dan pertempuran untuk menang!" putus asa bangkit dan roh Kudus api akan
terjadi. tiba-tiba aku terlibat dan roh mulai mengalir. saya bertobat dan bersyukur dan
memenjarakan beberapa pujian. saya memohon dan berdoa dan mulai mencari jalan-jalannya.
waktu mengalir dengan cepat sebagai tentang doa saya pergi. aku bergerak dalam roh sebagai
roh Kudus mengalir. sebelum aku tahu itu doa saya waktu dilakukan. ini adalah sehari-hari
pertempuran saya berjuang tapi kali ini aku menang!
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