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Navštivte naši stránku na facebooku a dejte ji like Ladies Prayer
International on Facebook

"Lajkujte" Ženy modlitby na Facebooku.
Na Facebooku nás sledujú v štátoch: USA, Hong Kong, Filipíny, Švédsko, Grécko,
Kolumbia, Kanada, Mexiko, Čína, Keňa, Chorvátsko, Holandsko, Ghana, Jamajka,
Portoriko, Južná Afrika, Fidži, Austrália, Rakúsko, Cyprus, Malajzia, Pakistan,
Taliansko, India, Francúysko, Chile, Anglicko, Etiópia, Libanon, Trinidad, Tobago,
Nórsko, Honduras, Srí Lanka, Nový Zéland, Šalamúnove ostrovy, Haiti, Indonézia,
Papua Nová Guinea, Uganda, Rwanda, Škótsko, Dánsko, Južná Kórea, Nigéria,
Bolívia, Turecko, Japonsko.
Milý vedúci modlitebného tímu, navštív prosím Ženy modlitby na Facebooku a "Lajkuj" našu stránku !!
Facebook Ladies Prayer International Link
Tiež, prosím, pozvi svoju skupinu, aby sa prihlásila k odberu tohto spravodaja ZDARMA na adrese:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl alebo pošli e-mail na adresu:
LadiesPrayerInternational@aol.com
Prosím, zdieľajte tieto informácie so svojím zborom, priateľmi a rodinou. Ďakujeme za to, že ste
súčasťou tejto živej modlitbovej služby a pomáhate nám šíriť slovo o spravodaji ZDARMA a stránke na
Facebooku!

Modlitby za zatúlaných milovaných
By Shelley Suppan

Pozeráte sa na to ako váš syn alebo dcéra urobia nesprávne životné
rozhodnutia. Cesta, ktorú si vybrali, je dobre známa a vedie ich z posvätnosti a
bezpečnosti domova a vzťahu s ich nebeským Otcom priamo na cestu
duchovného zničenia.
Možno sa vo vašej mysli vrátite do čias, keď vám vaše dieťa sedelo na
kolenách a ľahko a rádo počúvalo a poslúchalo. Teraz dlhé noci trávite pýtaním
sa samých seba: "Čo som mohla urobiť inak?" Alebo "Pred akým vplyvom som ich mala
ochrániť?" Tieto otázky už neprinášajú odpovede, ale len trápenie.
Vaše slová dávané s varovaním, vyslovené s láskou a záujmom, idú do vetra. Môžete vidieť
zlovestnú búrku, ktorá ich ženie rovno do útesov. Čoskoro môžu stroskotať...
Milosťou začnete chápať, že nemáte žiadnu kontrolu nad situáciou. Vaše snahy, aby si
uvedomili vinu nefungujú a nebudú fungovať. Musíte na krok odstúpiť. Nemôžete zmeniť ľudské
srdce; iba Boh to môže urobiť.
Je tu nádej. Prechod z negatívneho myslenia na myslenie viery a očakávania. Verte v Boha.
(Pozri Marek 11:22.)
Nikdy sa neprestávajte modliť (Prvý Solúnčanom 5:17); Vytrvajte (Lukáš 18: 5); Dajte vieru do
činnosti (Jakubov 2:17). A nikdy, nikdy sa nevzdávajte. Hovorte do prítomnosti, ako keby sa už
stalo (Príslovia 18: 2). Hovorte život do zdanlivo beznádejnej a duchovne mŕtvej situácie. Vierou,
keď tu je (vyplňte meno), budeme všetci uctievať.
Nedovoľte, aby nepriateľ dal vinu na vás. Pokúsi sa šepkať slová pochybností, ako: "Nevrátia
sa" a "to sa jednoducho nestane." Pamätajte aký je luhár.
Musíme mať na pamäti, že Pán nás všetkých veľmi miluje a túži po vzťahu s márnotratnými
synmi. Pokračuje vo hľadaní vašich detí, aj keď Ho oni nehľadajú.
Majte na pamäti, keď sa modlíte:
• Modlite sa za plot okolo nich (Ozeáš 2:8).
• Modlite sa konkrétne modlitby.
• Modlite sa za zlomenie generačnej kliatby (Exodus 20:5).
• Dajte ich znova Pánovi (Izaiáš 57:18).
• Prijmite ich a milujte ich. Nemanipulujte a nepokúšajte sa robiť prácu Ducha Svätého.
• Vyhlasujte Božie sľuby.
• Nájdite si modlitebného partnera (Galaťanom 6:2).
Pamätajte, že v tejto duchovnej bitke nie ste sama. Požiadajte Pána o konkrétne slovo z Písma;
vezmite svoju Bibliu do svojej izbietky. Ježiš plakal (Ján 11:35). Plačte za svojich márnotratných
blízkych.

Nakoniec stojte na prednej verande, chrániac si oči pred slnkom a vyzerajte márnotratných
synov. Prijdú domov a aká to bude radosť!
Poznámka: Shelley Suppanová, z Austinu v Texase, je manželkou pastora Bernharda, ktorý je pôvodom z Rakúska. Je
matkou troch krásnych detí, Joshua, Savannah a Sophie, a svokrou jednej úžasnej nevesty - Lely. Shelley je, riaditeľka
Služby deťom a je vášnivou šíriteľkou evanjelia. Okrem služby v zbore a oslovovania duší ju môžete nájsť
experimentovať s receptami v kuchyni, čítať historické knihy a prechádzať sa po vonku.

Kvôli našim deťom
Donna Ten Eyck

Modlitba: miesto, kde sa na zemi stretávame s nebom, miesto, kde sa
nemožné stáva možným.
"Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu,
musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú." (Hebrejom 11: 6).
Hľadanie Boha celým srdcom v modlitbe utvrdzuje našu vieru v kto On je,
obnovuje nádej vo veci, ktoré zatiaľ nevidíme, a nakoniec nás umiestňuje
na správnu stranu viery.
Modlitby sa držíme aj vtedy, keď sa zdá, že už sa niet čoho chytiť, iba viery. "Viera je podstatou
toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme" (Hebrejom 11:1).
Viera nám umožňuje zostať v spojení s časovou osou Božieho plánu pre budúcnosť našich detí.
Boh chce s nami pracovať, aby pomohol našim deťom zistiť, kto sú a kam vedie ich cesta.
Keď som nedávno bezvýsledne zápasila o niečo v modlitbe, zrazu ma vyplašili tieto slová.
"Donna, treba, aby si sa zastavila a uznala, že Ja som Boh." Hneď som išla do žalmu 46:10.
"Zastavte sa a uznajte, že Ja som Boh! Budem vyvýšený medzi národmi, budem vyvýšený na
zemi."
V zúfalstve som sa modlila zápasiac s Bohom, aby bolo po mojom. Bola som duchom hnaná
(jedno-myseľná vo výsledku) ale nie duchom vedená (zjednotená s Jeho výsledkom). Keď som
si uvedomila, že sa modlím proti Božej vôli, odložila som emocionálny strach z výsledku a
umožnila Bohu modliť sa cezo mňa. Modlitba sa stala odovzdaním sa. Vďaka Bohu, že mi s
milosťou pripomenul, že je zvrchovaný.
Pred modlitbou sa musíme "zastaviť" (uvoľniť a všetko nechať tak) a "uznať" (uvedomiť si, že je
zvrchovaný). Odovzdáme vytvorené predstavy o tom, ako Boh odpovie alebo by mal odpovedať
a odovzdať sa, odmietnuť bojovať proti tomu, čo nezmeníme. Uvedomíme si, že Boh má
kontrolu nad plánom pre svoj vlastný účel.
Muzeme si byt jisti, ze Boh zná konec od počátku. Vždy zvíťazíme s modlitbou za naše deti, ak
budeme uskutočňovať, čo povedal Ježiš: "Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás,
proste, o čo chcete, a splní sa vám to." (Ján 15:7). Prečo sa modliť? V záujme našich detí!

Poznámka: Donna Ten Eyck má licenciu v UPCI. Slúži v Mississippskom ženskom výbore ako riaditeľka spolku Žien
modlitby a jeho rozšírenia. Donna je aj administratívnym asistentom pre spolok Sila modlitby v Mississippi a pomáha
pastorovi Dobbsovi a jeho manželke Pam v Centre pre obnovu živým Slovom vo Wiggins v Mississippi.

Ja a spánok
Neil Jamison
(Preklad básne)

V tejto hodine bojujem so spánkom.
Nie je to test sily ale vole.
V hlbinách mojej mysle vzniká zápas.
Mám sa ešte raz zapojiť do boja?
Môj nepriateľ začne šepkať ... Ach, ako sa snaží
aby som sa vzdal jeho sladkým klamstvám.
"Modlitbu nepotrebuješ tak ako odpočinok.
Nerob si starosti... Aj tak budeš požehnaný. "
Jeho slová prichádzajú v mnohých prevlekoch.
Najskôr lákavo, ale potom si uvedomím:
Ak sa neukážem, nepriateľ vyhral.
Prehrávam súboj skôr, ako sa začne.
Takže som sa rozhodol, že idem do ringu.
Som pripravený modliť sa v službe pred mojím Pánom a Kráľom.
Ale nepriateľ je prefíkaný a nevzdáva sa.
Nechá ma pokľaknúť, ale nenechá ma začať.
Údery prichádzajú rýchlo. Najskôr útok nazvaný rozptyľovanie.
Nemôžem sa sústrediť a nedostávam sa k modlitbe.
Začínam premýšľať o práci a deťoch a domácnosti.
Čas na modlitbu sa zmenil v čas snívania.
"Sústreď sa!" kričím na seba v mysli.
Odvrátim útok a začnem sa modliť.
Ďalší krok protivníka je tak jemný.
Ani si ho nevšimnem, až keď už mám problém.
Oh nie, čo je to, čo cítim, že prichádza?
Otváram ústa a zívam.

Viečka mi oťažievajú a ja zaspávam.
Nebdiem aby si udržal modlitbu.
Milosťou Pánovou som vytrhnutý zo spánku.
Môj Boh volá moje duchovné telefónne číslo.
"Ó, Pane, pomôž mi, potrebujem ťa dnes!
Pomôž mi sústrediť sa a naozaj sa modliť!"
"Ochráň ma pred spánkom, rozptýlením a hriechom!
Musím bojovať a boj vyhrať!"
Oheň Svätého Ducha začína horieť.
Zapájam sa a duch začína prúdiť.
Prichádza pokánie, vďaka a chvála,
Naliehavá prosba a prihováranie sa,
začínam hladať Jeho cesty.
Čas plynie rýchlo ako sa modlím.
Hýbem sa v duchu ako prúdi Duch Svätý.
Skôr než sa nadejem čas na modlitbu je preč.
Je to každodenná bitka, ale tentokrát som vyhral!
Prijaté od Geanice Langley, Oregon LM President

Text Link

Z přijaté pošty:

Drahá sestra Akersová,
Veľmi rada by som dostávala tento spravodaj v španielčine, ak je to možné.
Môj manžel a ja sme pred šiestimi rokmi začali pracovať v Mexiku a zatiaľ čo ja sama milujem
anglickú verziu, rada by som ho dostávala aj v španielčine, aby si ho vytlačila a požehnala dámy
v našom španielskom zhromaždení.
Ďakujem za výborne napísané a zrozumiteľné informačné spravodaje a za všetku prácu, ktorá
sa do nich vkladá. Neustále sa dotýkajú môjho srdca, žehnajú a povzbudzujú ma veľmi v službe
a ako modliacu sa manželku, matku, priateľku!
Ďakujem,
Adriana Camp, manželka pastora

Podívejte se na minutové video o Ženách modlitby.

Od editorky
Boh robí mocné veci!
Boh otvára mnohé dvere a tento spravodaj je teraz k dispozícii v anglickom jazyku, v
španielskom, francúzskom, nemeckom, holandskom, portugalskom, ruskom, gréckom,
arabskom, v jazyku farsi, v češtine/slovenčine, čínštine, svahilčine, maďarčine, v jazyku
tagalog, v indonézskom, rumunskom, talianskom, nórštine, poľštine, v jazyku hindi,
georgianskom, japonskom, švédskom, vietnamskom a v jazyku Bangla.

Prosím modlite sa s nami za srbského, bulharského a iných prekladateľov.
Pokiaľ si prajete dostávať akýkoľvek z vyššie uvedených prekladov, pošlite prosím svoju žiadosť
na LadiesPrayerInternational@aol.com a my vás s potešením pridáme do zoznamu adresátov.
Navštívte Ženy modlitby na Facebooku a "lajkujte" našu stránku!

Odkazy
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

Kto sme . . . Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšírená pre ženy na celom
svete, ktoré se stretávajú každý prvý pondelok v mesiaci, aby sa spoločne modlili za ich deti a
za deti v miestnom zbore a komunite.
Naša misia . . . Sme zaviazané k duchovnému zachovávaniu tejto i ďalšej generácie a
duchovnej obnove generácie predošlej.
Potrebujeme . . . Oddané ženy, ktoré sa budú schádzať každý prvý pondelok v mesiaci a
modliť sa za svoje deti.
Tri hlavné modlitebné prosby.....

•
•

Spasenie našich detí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6).
Aby prevzali vládu nad vierou v odpovedajúcom veku (1. Jánov list 2:25-28; Jakub 1:25).

•

Aby vošly do služby Pánovej žatvy (Matúš 9:38).Text Link

Služby, které podporujeme…
DETSKÉ SÍDLO V TUPELO Deti žijú v prostredí
s príležitosťou duchovne, telesne a citovo rásť.
NOVÉ ZAČIATKY Materská starostlivosť pre matky,
ktoré uvažujú o adopcii a umiestnení detí u
adoptívnych párov.
PRÍSTAV NÁDEJE Program pre dievčatá vo veku 13 – 16 rokov s behaviorálnymi a emocionálnymi problémami.
RANČ MAJÁK pre CHLAPCOV Uzdravenie zlomených a zranených životov násťročných chlapcov.

Odoberáte časopis Reflections?
Táto dvojmesačná publikácia vám požehná a inšpiruje vás. Články sú biblické a
aktuálne pre dnešné apoštolské ženy. Objednajte si pre seba, pre priateľov
alebo viac vydaní pre vašu cirkev..

Objednajte online na LadiesMinistries.com
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