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Postęp w Królestwie Przez Modlitwę
By Haley Hulsman

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.”(Mateusza
6: 9-10, ESV).
Aby każde królestwo mogło funkcjonować prawidłowo, może być tylko jeden król
na jednym tronie; w przeciwnym razie istnieje zamieszanie. Jak wiemy z Biblii,
podzielone królestwo nie może ostać się. Musimy się pomniejszyć, aby
królestwo Boże mogło wzrosnąć. Musimy być ludźmi modlitwy, słysząc od Boga,
jaka jest Jego wola dla Jego Kościoła, globalnie i lokalnie.
Musimy usłyszeć Jego bicie serca dla naszych rodzin i nas osobiście. Nie jest to coś
zarezerwowane dla dorosłych, ale dzieci są zdolne i gotowe do angażowania się w tego rodzaju
postęp królestwa. Dlatego kiedy dzieci modlą się, rzeczy się zmieniają. Nigdy nie jesteśmy zbyt
młodzi, aby poddać naszą wolę Jego woli, aby Jego królestwo mogło posunąć się naprzód na
ziemi.
Moja modlitwa zamieniła się w codzienne powiedzenie: „Boże, pozwól swemu królestwu poszerzać
się na ziemi i pozwól mu postępować poprzez mnie.” Codziennie musimy wziąć odpowiedzialność
za postęp Królestwa Bożego na ziemi i uczyć najmłodszych członków królestwa do brania udziału.
Staramy się również uczyć dzieci szkółki niedzielnej w naszym regionie.
E.M. Bounds napisał w swojej książce Moc Przez Modlitwę: „To, czego dzisiaj potrzebuje Kościół,
to nie więcej maszyn ani lepszych, nie nowych organizacji ani więcej nowych metod, ale ludzi,
których Duch Święty może używać - ludzi modlitwy, ludzi potężnych w modlitwie. Duch Święty nie
płynie przez metody, lecz przez ludzi. Nie zstępuje na sprzęty, ale na ludzi. Nie namaszcza plany,
ale ludzi - ludzi modlitwy ”.
Królestwo Boże może posuwać się naprzód, na tyle na ile tylko pozwolimy. Kiedy pozwolimy
wszystkim się zaangażować, od małego dziecka po najstarszą babcię, królestwo posunie się
naprzód w sposób, którego nawet nie jesteśmy w stanie pojąć. Wszyscy musimy naciskać ku tej
zjednoczonej idei.
List do Efezjan 6:18 przypomina nam, że mamy nieustannie modlić się w Duchu. „W każdej

modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i
błaganiem za wszystkich świętych” (ESV).
Zachowajmy czujność i wytrwajmy w modlitwie, aby posunąć naprzód Królestwo Boże na ziemi.
Kiedy pracujemy w jedności ze wszystkimi grupami wiekowymi, dążąc do postępu królestwa,
zobaczymy największe żniwa, jakie kiedykolwiek byliśmy świadkami.
Uwaga: Halley Hulsman służy wraz ze swoim mężem, Nathanem Hulsmanem, jako wyznaczeni przedstawiciele w
Szwajcarii. Obecnie służą w Berlinie w Niemczech. Halley jest redaktorem regionalnego magazynu UPC-GSN, The Voice of
the Vision. Jest zaangażowana w duszpasterstwo młodzieży w regionie, a także pełni funkcję dyrektora ds. Promocji w
Slużbie Kobiet w UPC-GSN.

Być Czujną
By Tere Del la Rosa

" Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje
do boju!" (Psalm 144: 1).
Przez okres piętnastu lat pracowałam w systemie szkolnym. Jedną z ról, które
musiałam wykonać, było bycie częścią szkolnego zespołu ds. Bezpieczeństwa.
Wraz ze wzrostem liczby strzelanin w szkole dyrektor ds. Zarządzania
ryzykiem, a także członkowie zespołu bezpieczeństwa dzielnicy i policji,
dołączyli do nas w opracowaniu planu działania na wypadek, gdyby zbrojny intruz włamał się do
szkoły.
Po pierwsze, w stresującej sytuacji pokazali nam lotniczą mapę szkoły, poprosili nas o napisanie
naszego nazwiska na kartce papieru i umieszczenie go w miejscu, w którym byliśmy o 9:00 rano.
(To była próba) Następnie powiedzieli nam, że o 9:05 rano mąż nauczycielki, która miał wobec
niego nakaz nie zbliżania się, wszedł na teren szkoły i szedł z bronią do jej klasy. W przypadku gdy
ktoś byłby pierwszy, który to zobaczył, wtedy został zapytany, co ma zamiar robić. Po niektórych
poprawnych i niepoprawnych odpowiedziach opracowano odpowiedni plan działania.
Wyjaśniono, jakie środki powinniśmy podjąć i jak zawsze musimy być czujni, ponieważ w najmniej
oczekiwanym momencie uzbrojony intruz może wejść na teren szkoły. Podkreślono między innymi,
że ważne jest, aby zawsze mieć przy sobie swoją kartę identyfikacyjną, elektroniczną kartę wstępu
do budynku, klucze i domofon radiowy.
Podczas tego stresującego treningu nadałam temu wszystkiemu duchowe zastosowanie, skoro
jest uzbrojony intruz, który stara się zniszczyć nasze dzieci. Jako kobiety modlitwy musimy zawsze
być czujne.
Przede wszystkim musimy wiedzieć, kim jesteśmy w Panu Jezusie i starać się coraz bardziej
zbliżać do Jego podobieństwa (dowodu osobistego). Stała modlitwa daje nam dostęp do Jego
obecności (elektroniczna karta wstępu do budynku). Dał nam klucze do królestwa niebieskiego
oraz moc wiązania i rozwiązywania (klucze). Możemy wzywać Go w chwilach rozpaczy i udręki, a
On zawsze nam odpowie. Dlatego musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby utrzymać
społeczność z Nim (domofon radiowy).
• „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i
obfitowały.” (Jan 10:10).

Nie możemy czuć się komfortowo i pewnie, gdy wróg wchodzi przez drzwi, których najmniej się
spodziewaliśmy, aby ukraść i zabić to, co najbardziej kochamy. Pan daje nam plan działania
• „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając
kogo by pochłonąć.”. (1 Piotra 5: 8).
• „I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a
cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.” (Mat 16, 19).
Jako wojownicy modlitewni mamy wysokie powołanie, aby objąć każdą chwilę życia naszych
bliskich. Nasz Pan Jezus za nami stoi!
• „Módlcie się nieustannie” (1 Tesaloniczan 5:17).
Uwaga: Tere De la Rosa jest krajowym koordynatorem Latynoskiej Służby Ewangelizacji Kobiet, SEM United Pentecostal
Church International, UPCI

Z Pokolenia W Pokolenie
By Teresa Bohannon

Tego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu:
Chwalebne czyny Pana i moc jego, Oraz cudowne dzieła, których dokonał.
(Psalm 78:4)
Moja babcia, Nonnie „Pearl” Jackson, była bojownikiem modlitwy. Jeśli
spędzałaś dużo czasu w pobliżu babci, nauczyłaś się także modlić. Modliła się
od momentu, gdy wsiadła do samochodu, aż dotarła do kościoła, trzydzieści
minut jazdy samochodem, gdy byłam dzieckiem. Jej czas modlitwy był
wczesnym rankiem. Gdybyś spędziła noc u babci, obudziłyby cię jej modlitwy.
W późniejszych latach organizowała spotkania modlitewne w domu. Spotkałam wielu ludzi w
całych Stanach Zjednoczonych, którzy powiedzieli: „Nauczyłam się modlić, kiedy uczestniczyłam w
spotkaniach modlitewnych twojej babci”. Jestem wdzięczna za przykład, jakim była dla mnie i
staram się być tego rodzaju „babcią” dla moich wnuków.
„Wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.”
(Przyp.Sal. 22: 6).
Dzisiaj, gdy przechodzimy przez niezbadane wody COVID-19, nasze dzieci muszą wiedzieć, jak
się modlić. To są straszne czasy dla dziecka. Naucz ich Psalmu 56: 3: „Kiedy się boję, zaufam
tobie”. Zachęć ich, aby zacytowali to, gdy czują strach lub niepewność.
Wybierz czas modlitwy i módl się o tej samej porze każdego dnia. Oto niektóre narzędzia, których
używamy, aby uczyć nasze dzieci modlitwy. Dostosuj je do użytku w domu. W nadchodzących
latach powiedzmy naszym dzieciom; „Modliliśmy się w czasie pandemii COVID-19”.
1. Módlcie się modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. Użyj tego zdania; „Panie, jesteś
_______. Dziękuję Ci za _______.
2. Naucz je różnych części modlitwy. Będziesz potrzebowała sześciu różnych kolorów

papieru. Wytnij papier w paski. Daj każdej osobie pasek papieru. Osoba z żółtym paskiem
rozpoczyna modlitwę od uwielbienia. Zszywa pasek w kółko. Czarny pasek przedstawia
pokutę; osoba z tym paskiem modli się i łączy go przez żółty pasek. Każdy z pasków jest
połączony z poprzednim paskiem. Niebieski - dziękczynienie, czerwony - potrzeby innych,
zielony - nasze własne potrzeby, biały - uwielbienie (wszystkie modlitwy powinny kończyć
się uwielbieniem). Możesz dodawać do tego łańcucha codziennie podczas modlitwy. Aby
zmienić zabawę, użyj M & M's. Przypisz część modlitwy do każdego koloru. Ciesz się
przekąską M&M!

3. Zrób kostkę modlitewną. Użyj pudełka (pojemnik na chusteczki zadziała). Wytnij następujące
zdjęcia z czasopisma lub wydrukuj z komputera; rodzina, misje, przyjaciele, pastor, prezydent,
szpital (coś, co reprezentuje chorobę). Przyklej jedno zdjęcie z każdej strony sześcianu. Każde
dziecko wykonuje turę tocząc sześcian po stole lub podłodze. Jakikolwiek obraz wyląduje na
górze, jest przedmiotem twojej modlitwy. Dzieciom spodoba się wiele razy rzucanie kostką.

Uwaga: Teresa Bohannon to szóste pokolenie zielonoświątkowców, żona pastora, mama dwojga dzieci, babia czworga
wnucząt (prawie pięciu), była redaktor naczelny WAP, pisarka, właścicielka butiku, projektantka i przyjaciółka! Lubi czytać,
projektować, szyć, spędzać czas z przyjaciółmi i tworzyć wspomnienia z rodziną.

Od Wydawcy
Bóg czyni potężne rzeczy!
Bóg otwiera wiele drzwi, a ten biuletyn jest teraz dostępny w języku angielskim, arabskim,
chińskim, czeskim / słowackim, holenderskim, Fidżi, francuskim, gruzińskim, niemieckim,
greckim, węgierskim, włoskim, japońskim, polskim, portugalskim, hiszpańskim, suahili,
szwedzkim, Tagalog, tajskim, Cree, syngaleskim i Sri Lanki.
Pomóż nam pomodlić się o więcej tłumaczy!
Jeśli chcesz otrzymać którekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na adres
LadiesPrayerInternational@aol.com
i z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy mailingowej!
Odwiedź Ladies Prayer International on Facebook i daj "like" naszej stronie!

Droga Liderko Zespołu Modlitwy, odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i „polub” naszą
stronę !! Modlitwa kobiet na Facebook Ladies Prayer International Link
Ponadto zaproś grupę do zapisania się na BEZPŁATNY biuletyn pod adresem:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl

lub e-mailem na adres: LadiesPrayerInternational@aol.com
Podziel się tymi informacjami ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za udział w tej
kwitnącej posługi modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu wiadomości o DARMOWYM biuletynie i
stronie na Facebooku!

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)Text

