Międzynarodowy Biuletyn Modlitewny Dla Kobiet

United Pentecostal Church
Styczeń 2018
Odwiedź Ladies Prayer Intrnational na Facebook i daj "like" naszej stronie!
Moje Modlitwy, Mój Ogród, Moje życie
By Vicki Simoneaux

Często mówimy o modlitwie i szybko mówimy. "Będę się z tobą modlił o to". I naprawdę tak myślimy.
Naprawdę. A teraz o tym ogrodzie.
Byłam ubłogosławiona mając dziadka, który był prawdziwym ogrodnikiem z Południa. Posadził groszek,
okrę, ziemniaki, ogórki, kukurydzę i prawie wszystko, co można uprawiać w Perry County, w stanie
Alabama. Jako młoda dziewczyna pomyślałam, że fajnie będzie spędzić z nim tydzień w starym wiejskim
domu. W jakiś sposób wierzyłam, że moja praca będzie polegać więcej na zabawie. Jednak Dzidzio
pozwolił mi pracować, dopóki nie byłam znudzona lub zmęczona, a potem pozwolił mi po prostu bawić
się. Kiedy zostałam nastolatką, to ogrodnictwo stało się mniej zabawą a bardziej pracą. Nie było już tak
cudownie spędzać tydzień w Perry County w starym wiejskim domu.
W życiu modlitwa jest w pewnym sensie taka sama, pojawia się z nutą glamoru, kiedy o tym rozmawiamy,
czytamy o niej książki, a nawet udajemy się na specjalne seminaria. W jakiś sposób, kiedy dochodzi do
prawdziwych modlitw, stają się one mniej atrakcyjne.

Wydaje się, że czasami używamy modlitwy jako przycisku paniki. Ogród życia więdnie i przejmują go
szkodniki. Co robimy? Wpadamy w panikę i modlimy się. Nie powinnyśmy czekać, aż susze zaczną
zbierać swoje żniwo na naszych ogrodach, a następnie sprowadzić zbiorniki z wodą i zatopić obumarłe
rośliny w nadziei na ich ożywienie. Tak, woda pomoże, ale ten codzienny deszcz rolnika przyniesie
znacznie lepsze rezultaty.
Mieszkając w Zimbabwe w Afryce Południowej, zauważyliśmy różnicę między ogrodnikami pracującymi
dla własnych potrzeb a ogrodnikami z gospodarstw domowych lub spichlerzy. Posesja ogrodników
produkuje tylko tyle, by wyżywić jedno gospodarstwo domowe przez kilka miesięcy. Właściciele
spichlerzy produkowali wystarczająco dużo, by rozdawać nie tylko swoim rodzinom, sąsiadom i narodowi,
ale także wyprodukowali wystarczająco dużo, by eksportować poza granice.
Powinniśmy żyć i modlić się w taki sposób, aby nasze życie i modlitwa były daleko idące.
Może lepszym sposobem jest stwierdzenie, że jesteśmy ogrodnikami Królestwa lub modlimy się w
modlitwach Królestwa. To może nie być bardzo efektowne. Czasami może się to stać nieprzyjemne, ale
jaką nagrodą jest dla ogrodnika siedzenie przy stole i zasmakowanie nagród jego pracy. Niech moje
modlitwy i życie będą kultywowane w taki sposób, abym mogła cieszyć się nagrodami!
Nota: Po spędzeniu ponad dwudziestu lat w Afryce jako misjonarka UPCI, Vicki Simoneaux teraz cieszy się życiem w Houston,
Texas, gdzie jej mąż jest pastorem Victory Worship Center. Kocha spędzać czas z rodziną, szczególnie z wnuczką, Emily.

Przychodzę do Ogrodu Sama
By Jessica Marquez

"Przychodzę do ogrodu sam, gdy rosa jest nadal na różach, a głos, który słyszę, spada na moje ucho,
Syna Bożego, a On idzie ze mną i rozmawia ze mną ..." ("W ogrodzie" C. Austin Miles).
Słowa ze starego ulubionego hymnu z mojego dzieciństwa poruszają moją duszę, gdy zaczyna się
refren: "On idzie ze mną i rozmawia ze mną".
Jako dziecko nigdy nie rozpoznałabym niezliczonych razy, kiedy wzywałam Go, aby chodził i rozmawiał
ze mną w czasie cierpienia, uwięzienia, agonii, bólu serca i porażki. Jednak jako dorosła zawsze
wiedziałam, że Bóg, którego spotkałam jako dziecko, na pewno nigdy mnie nie zawiedzie, ani nie opuści
mnie ani nie porzuci.
Następujące wersety, zatytułowane jako "Modlitwa w ogrodzie", przychodzą na myśl, gdy melodia
rozbrzmiewa w moich myślach:
"Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja
tymczasem odejdę tam i będę się modlił. ".I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów
Zebedeuszowych,....pozostańcie tu i czuwajcie ze mną"(Mt 26, 36-38, parafrazując).
Getsemane jest miejscem miażdżenia, łamania własnej woli i ciała. Dr Cindy Miller powiedziała kiedyś:

"Jak kiedykolwiek zdołamy dojść do krzyża, jeśli nigdy nie wydostaniemy się z Getsemane, czy zawsze
będziemy wędrować po ogrodzie, nie pozwalając się złamać przed Panem?"
Słowa te rozbrzmiewały w moim umyśle i w moim sercu, i nadal trwają do dzisiejszego dnia. On wzywa
mnie, abym wzięła swój krzyż i podążała za Nim, ale jak mogę iść z Nim, a On ze mną, jak mogę
rozmawiać z Nim i On ze mną, dopóki nie powiem: "Nie moja wola, lecz twoja niech będzie uczyniona we
mnie. "
Łamanie przychodzi raz za razem, tyle razy, ile potrzeba, aby nasze chodzenie doprowadziło do
przeznaczenia, które stoi przed nami. Właśnie podczas tego procesu zdajemy sobie sprawę, że czas
nigdy nie zwalnia. Umiłowane dzieci stają się kochanymi młodymi dorosłymi. Jako matka dwójki
nastolatków na skraju opuszczenia domu na studia, widzę dzieci, o które się modliłam pilnie od chwili,
gdy wiedziałam, że je w sobie noszę. Proszę Boga, aby przebadał moje serce, tak samo jak i ich.
Modlę się, aby znaleźli swój czas w ogrodzie same, szukając oblicza i woli swojego Boga. Kiedy refren
starego hymnu rozbrzmiewa w moich uszach, stoję nieruchomo - czekając, obserwując i modląc się - aby
one również usłyszały Jego głos. "Zostałbym w ogrodzie razem z Nim, chociaż noc wokół mnie pada, ale
On wzywa mnie, przez głos biady, Jego głos mnie wzywa".
Nota: Jessica M. Marquez jest licencjowaną w służbie United Pentecostal Church International i misjonarką z Ameryki Północnej w
Miami. Jest także założycielką i dyrektorką Women Ministering to Women, International. Największą jej radością jest bycie żoną,
Antonio i mamą dwojga najwspanialszych dzieci na świecie, Antonio Jr. i Lexy.

Pierwsza Miłość
By Jackie Little

Jak opisałybyśmy, jak to jest "zakochać się"? Niektórzy twierdzą, że ciągle myślą o tej osobie - w dzień i
w nocy. Inni opisaliby pragnienie bycia razem. Te same uczucia i zachowania są demonstrowane, kiedy
zakochujemy się w Jezusie.
Jest wiele rzeczy, które możemy kochać na tym świecie. Uwielbiam słońce, lody i ciepłe letnie dni.
Uwielbiam siedzieć przy płonącym ogniu, słysząc śmiech moich dzieci, jeżdżąc wzdłuż pięknego
wybrzeża Maine i idąc na randkę z moim mężem. Uwielbiam dzielić się prawdą Ewangelii z głodną duszą,
byś odświeżoną Słowem Bożym i zanurzać się w obecności Pana.
Możemy powiedzieć, że kochamy Boga najbardziej, ale czy naprawdę? Nasza pierwsza miłość przejawia
się w tym, jak spędzamy czas i pieniądze. Nasza miłość do Boga przejawia się, gdy ciągle myślimy o Nim
i pragniemy przebywać w Jego obecności. "Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie
pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje." (Psalm 63:2).
"A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, "
(Jeremiasza 29:13).
W jaki sposób nasze dzieci będą wiedzieć, że kochamy Boga? Będą wiedzieć poprzez obserwację
naszych działań. Kiedy jesteśmy dobrzy dla tych, którzy nas skrzywdzili, kiedy nadal służymy, gdy ludzie
są niewdzięczni, kiedy dajemy nasze finanse, aby wspierać Jego dzieło, i kiedy On staje się naszym
priorytetem.

* "Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego, i z całej duszy swojej, I z całej myśli swojej,
i ze wszystkich sił twoich; takie jest pierwsze przykazanie" (Ew. Marka 12,30).
* "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (Ew.Jana
13,35).
* "Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił
w Chrystusie. " (Efezjan 4:32).
Nasze codzienne wybory przedstawiają nasze priorytety i pokazują, czy On jest naszą pierwszą miłością,
czy nie. Te codzienne wybory mają wpływ na ścieżkę, którą nasze dzieci wybiorą w przyszłości. Bądź
świadoma swoich priorytetów; wybieraj mądrze i uczyń Boga swoją pierwszą miłością.
Nota: Jackie Little jest prezydentem Maine District Ladies Ministries. Jest ubłogosławiona służbą w środowisku Lewiston, Maine,
obok swego męża, Pastora Todd Little. Ma fantastyczne dzieci - Nathan, lat 15, iKristen, lat 13.

Ze skrzynki pocztowej
Artykuły w dzisiejszym mailu (grudniowy biuletyn LPI) były piękne. Dziękuję wam za wspaniałego ducha,
który jest w tej posłudze. -Crystin Latta
Swidectwo chwały
Chwała Panu! Bogu niech będzie chwała. Czekałam na tę chwilę, aby podzielić się tym pięknym
świadectwem o przemieniającej mocy Boga i pojednaniu w moim życiu synów.
Mój nastoletni chłopak zaczął się buntować. Wróg wmawiał mi, że on nie zawróci. Zaczęłam wstawiać się
przez wiele godzin i nocy w modlitwie. Na początku roku mój syn zaczął robić małe dziecięce kroki w
kierunku Boga.
Teraz, kiedy piszę to świadectwo, on w pełni zobowiązał się wobec BOGA i jest zaangażowany w zespół
uwielbienia, służbę Usherów, cotygodniowe spotkania modlitewne, zajęcia Discipleship, Grupę
Młodzieżową. Jego słowa do mnie brzmiały tak: "Mamo, kiedy byłem w świecie, dałem tam z siebie
wszystko, teraz wróciłem żyjąc dla Boga, chcę dać to wszystko i więcej Bogu". Nie może przestać
codziennie dziękować Bogu i dziękować nam, jako rodzicom, że nie poddaliśmy się.
"Nie przestawajmy czynić dobrze, bo w odpowiednim czasie będziemy żąć, jeśli nie omdlejemy".
-Sis Arieta Namakadre. Żona Pastora NorthernLight Pentecostal Church w Darwin. Australia
Od Wydawcy
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, gruzińskim, japońskim,
szwedzkim, wietnamskim, bangla i thai.
Mamy tymczasowych tłumaczy z japońskiego; proszę pomóż nam modlić się o stałego tłumacza z

serbskiego, bułgarskiego i innych.
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!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

We have followers in the USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece, Colombia, Canada, Mexico, China,
Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, South Africa, Fiji, Australia, Austria, Cyprus,
Malaysia, Pakistan, Italy, India, France, Chile, England, Ethiopia, Lebanon, Trinidad, Tobago, Norway,
Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon Islands, Haiti, Indonesia, Papua New Guinea, Uganda,
Rwanda, Scotland, Denmark, South Korea, Nigeria, Bolivia, Turkey, Japan, Germany, Bulgaria, Portugal, El
Salvador, Thailand, United Arab Emirates, Afghanistan and Vanuatu.
Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our page!!
Facebook Ladies Prayer International Link
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this
thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook page!
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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.
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