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Modlitwa Zmienia Serca
By Bre Uzzell

„Zmień mnie, Panie. Zmień mnie, Panie. Nie pozwól mi pozostać taką samą. Chcę być
bardziej podobna do Ciebie. weź moje życie. Uczyń moje życie takim, jakim chcesz,
żeby było. O Panie, proszę, zmień mnie. Zmień mnie, drogi Panie. "
Słowa tej piosenki rozbrzmiewały mi w głowie, kiedy zbierałem myśli do tego artykułu.
Modlitwa zmienia serca, ale czasami najważniejsza zmiana zachodzi w naszym
własnym sercu. W Psalmie 51:10 Dawid modlił się: „Stwórz we mnie, Boże, serce czyste
i odnów we mnie prawego ducha”. Szczególnie ważne jest, aby trwać w naszej modlitwie
i nie poddawać się.
Kiedy pobraliśmy się, mój mąż przez wiele lat przechodził duchową walkę i odstępował. Nasi synowie byli
wtedy bardzo młodzi. Martwiłam się, że oni również poczują duchową walkę. W tym czasie codziennie
modliłam się dwoma wersetami, Psalm 23 i II Kronik 7:14. Jestem przekonana, że moje modlitwy
pomogły nie tylko zmienić serce mojego męża, ale także moje własne. Pan jest moim pasterzem i
każdego dnia prowadzi mnie nad spokojne wody. Gdybym nie modliła się codziennie, aby Bóg zmienił
serce mojego męża, nigdy nie byłabym w stanie pozwolić Panu, aby zmiękczył moje serce. Na szczęście
mój mąż słuchał Pana wołającego do niego i ukorzył się, aby wrócić do kościoła. Obecnie nie tylko służy
Bogu, ale został także licencjonowanym ministrem, który naucza i naucza z namaszczeniem. Obaj nasi
synowie również służą Bogu; obaj byli obeznani z biblijnymi quizami i obaj służą w jakiejkolwiek służbie, w
jakiej są w stanie pomóc. Jestem wdzięczna, że Bóg pomógł mi zobaczyć błogosławieństwa w mojej
dolinie.
Czasami możemy poczuć, że życie jest nastawione przeciwko nam. Jako żony i matki bierzemy na swoje
barki wiele dodatkowych obciążeń - zajmujemy się planowaniem, utrzymaniem porządku w domu, opieką
nad rodziną. Kiedy coś nie idzie dobrze, może wydawać się przytłaczające. Szczególnie ten rok był dla
wielu rodzin przytłaczający. Wiele naszych kościelnych rodzin boryka się z utratą pracy lub wypłaty tu czy
tam, ponieważ musieli przejść kwarantannę. Podobnie jak Dawid, musimy się modlić. Modlitwa może
zmienić sposób, w jaki postrzegamy nasze okoliczności. W tym miesiącu może być ciasno. Rachunki
mogą być trudniejsze do zapłacenia, ale spójrz na nasze błogosławieństwa - Pan zapewnia nam
bezpieczeństwo z dachem nad naszymi głowami. Mamy wokół siebie rodzinę. Nasze dzieci służą Panu.

Jesteśmy błogosławione.
Zmień moje serce, Panie. Pomóż mi zobaczyć błogosławieństwa pośród walki.
Uwaga: Bre Uzzell jest żoną prezbitera Steve'a Uzzella i matką dwóch niesamowitych chłopców. Obecnie uczy francuskiego w Ste.
Genevieve w stanie Missouri. Jej lokalnym zborem jest Apostolic Worship Center w Bluff City w Poplar Bluff, Missouri, pastor Dustin
Williams.

Modlitwa z Domu
By Darla Brochu
Pamiętam, jak bardzo byliśmy podekscytowani, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że
spodziewam się naszego pierwszego dziecka. Nie mogliśmy się doczekać spotkania z
naszym synkiem - przytulenia go, obsypania go czułością, opieki nad nim. Byliśmy
młodzi, niedoświadczeni i tak, trochę naiwni. Nie minęło dużo czasu, zanim zdaliśmy
sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za nauczenie tego dziecka wszystkiego. Jako
rodzice musieliśmy dać naszemu dziecku umiejętności, których będzie potrzebował, aby
przeżyć i odnieść sukces w życiu.
Jako rodzice mamy obowiązek przedstawić nasze dzieci Jezusowi i nauczyć je modlitwy. Modlitwa to po
prostu mówienie do Boga. Nauczanie ich zaczyna się wcześnie, zanim jeszcze nauczą się mówić. W jaki
sposób? Pozwalając im widzieć i słyszeć, jak się za nich modlisz.
Kiedy rosną i są w stanie lepiej się komunikować, możesz zacząć od „powtórzenia” tego, co mówisz.
Robiliśmy to szczególnie przed snem. Poprosiliśmy Boga, aby pobłogosławił mamę, tatusia, Bootsie
(naszego kota). Kiedy dorastali, pozwalałam im samodzielnie prowadzić modlitwę, podczas, gdy ja
słuchałam. Ważne jest, aby codziennie włączać swoje dziecko w rytuał modlitwy.
Później mieliśmy chwile rodzinnej modlitwy. Po cichu włączaliśmy chrześcijańską muzykę, żeby stworzyć
odpowiedni nastrój. Często miały one „prośbę o modlitwę”. Mialy się modlić razem z nami; żadne zabawki
ani książeczki nie były dozwolone. Jeśli się zmęczyły, mogły położyć się cicho na podłodze i położyć się
spać. Widzieli, jak się modlimy, a włączając ich, pokazaliśmy im, że modlitwa jest czymś ważnym, co
robią dorośli.
Jeśli twoje dzieci są starsze, nie oznacza to, że jest za późno, aby nauczyć je modlitwy. Nic nie może być
dalsze od prawdy. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć uczyć się, jak ważna jest modlitwa.
Jak się modlę - co mam powiedzieć? Użyliśmy ilustracji modlitewnej „kanapka”.
Górna warstwa: Uwielbienie - chwalcie Boga i oddawajcie cześć za to, kim On jest
Sałata: Przebaczenie - poproś go, aby wybaczył ci wszystkie twoje grzechy
Ser: Potrzeby - przy tym można usłyszeć kilka słodkich rzeczy - dla naszej córki priorytetem był
szczeniak. (Tak, ma jednego.)
Mięso: Wola Boża - Boże, bądź wola Twoja we
Dolna bułka: Chwała i uwiebienie - znowu!
„Wzywam cię, bo wysłuchujesz mię, Boże, Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego” (Psalm
17: 6).
„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” (Przyp. Sal.
22: 6).
Uwaga: Paul i Darla Brochu są misjonarzami we Francji od 27 lat. Mają dwoje dzieci Justina i Danae oraz dwoje wnucząt.

Wychowywanie Dzieci, by Kochały Boga
By Raina Hinton

Całe życie wychowywałam się jako dziecko pastora. Mam troje rodzeństwa, wszyscy są w
małżeństwach i mają dzieci i wszyscy są wierni w wielu aspektach naszego kościoła. Tak
więc przez lata ludzie pytali mnie: „W jaki sposób wszystkie dzieci są tak zaangażowane
w kościół? Jaki jest sekret twoich rodziców?”.
Nie piszę tego artykułu z dumą. Mamy wiele wad i uwierz mi, mieliśmy swoją dawkę
konfliktów; ale nigdy nie zostaliśmy rozdzieleni z powodu fundamentu na Chrystusie, który pomogli nam
zbudować moi rodzice.
W Księdze Przysłów 22: 6 czytamy: „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie
z niej nawet w starości.” Dlatego dzisiaj chciałabym podzielić się kilkoma wskazówkami, dzięki którym moi
rodzice trzymali nas na tej drodze.
1. Przy każdej okazji przyprowadzaj dzieci do kościoła. Szkółka niedzielna, lekcje dla młodzieży, dni
robocze, spotkania informacyjne, wieczory modlitewne itp. Moja mama pracowała na pełny etat, poza
tym, że była żoną pastora, nie było to łatwe, ale dla nich kościół był priorytetem. Byli co do tego
konsekwentni. Poza tym moi rodzice mieli wspólną zasadę, że NIGDY nie uziemiali swoich dzieci od
zajęć kościelnych lub kościoła. - Cóż, masz kłopoty, więc nie możesz iść na wycieczkę dla młodzieży.
Wycieczki do kościoła nie są luksusem, są koniecznością! Miniony rok potwierdził, jak ważny jest czas
spędzony z rodziną Bożą.
3. Słowa „Bo tak powiedziałam” nie używano w odpowiedzi na pytania dotyczące zasad lub przekonań
biblijnych. Niektórzy mogą czuć, że dziecko zadaje pytanie „dlaczego”? oznacza, że myślą o odstępstwie.
Nie, to piękny moment na spontaniczne studium Biblii. „Ponieważ tak powiedziałam” nie jest podstawą do
budowania. Pokaż im Pismo święte, skąd pochodzi ta biblijna moralność / przekonanie.
4. Niech miłość i przebaczenie będą obecne każdego dnia. Nigdy nie wątpiłam, że moi rodzice mnie
kochają. Nawet jeśli dziesięć minut wcześniej doszło do kłótni, miłość zawsze zwyciężyła. Aby nauczyć
przebaczenia, musisz pokazać, że jest to ulica dwukierunkowa. Rodzic może prosić o przebaczenie, tak
jak może to zrobić dziecko.
5. Poproś o pomoc. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprowadzeniu ich do kościoła, jeśli potrzebujesz
porady, jeśli w tym tygodniu czujesz, że ciężar jest zbyt duży. . . Poproś o pomoc. Jesteśmy ciałem
Chrystusa.! Biblia stwierdza w I Koryntian 12:12 „Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale
wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus”.
Rodzice, każdego dnia poświęcacie się dla swoich dzieci, a to przypomina, że żadne z nich nie pozostaje
niezauważone. Stoję dzisiaj, oddając cześć moim rodzicom za poświęcenie, jakie ponieśli dla mnie i
mojego rodzeństwa. Bądź zachęcona. Bóg powierzył ci twoje dzieci; On w ciebie wierzy.
Uwaga: Raina Bibb Hinton urodziła się i wychowała w Phoenix w Arizonie. Jej mąż wraz z nią obecnie usługują w służbie muzycznej
i młodzieżowej, której pastorem jest jej ojciec.

Od Wydawcy
Bóg czyni potężne rzeczy!

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest już tłumaczony na angielski, arabski, chiński, czeski /
słowacki, holenderski, francuski, gruziński, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński,
koreański, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, suahili,
szwedzki, tagalog, syngaleski, Sri Lanki, Cree i tajski.
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 na 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 posłudze 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)

