
 

 

Hati doa oleh Tere de La Rosa 
 
 itu Indah sore. angin adalah tepat seperti yang saya berdiri dalam halaman belakang dan mulai 
berkomunikasi dengan saya Indah Juruselamat. saya merasa urgensi untuk berdoa khusus 
untuk perlindungan untuk hati saya, jadi saya lakukan. saya ingat meminta Tuhan untuk 
menjaga kebencian dan lain perasaan yang tidak sesuai dengan Firman-nya atau akan dari 
tinggal di hatiku. Amsal 4:23 menegur, "menjaga hatimu dengan semua diligence; untuk keluar 
dari itu adalah masalah hidup." sedikit apakah saya tahu, terburuk badai hidupku adalah 
menabrak jalan menuju saya, menjanjikan semua jenis menghancurkan angin bagi saya dan 
keluarga saya. badai saya mengacu tidak fisik. itu adalah peperangan rohani, dan itu gelap 
musim bagi kita. jika Anda seorang ibu saya yakin Anda akan setuju dengan saya bahwa kami 
lebih memilih sesuatu menyakiti kita dan tidak anak-anak kita. saya percobaan terlibat rasa 
sakit dan penderitaan untuk buah saya rahim, dan bagi saya itu sangat sulit untuk berurusan 
dengan. Menurut bagaimana dunia hakim, aku punya hak untuk benci, memandang rendah, 
dan cemoohan orang-orang yang sakit anak-anak saya, tetapi karena hatiku dilindungi oleh 
Allah, aku tidak membenci mereka. hatiku Unchained, bebas untuk berdoa dan pujian. saya 
dapat melihat jelas di tengah-tengah gelap malam dan berteriak ke salah satu yang bisa 
membantu saya dan keluarga saya untuk bertahan hidup badai. ia datang untuk 
menyelamatkan kita. ia telah diterjemahkan ke doa kita. kami datang melalui menang! "kuda 
siap terhadap hari pertempuran: tapi keselamatan dari Tuhan" (Amsal 21:31). aku tidak tahu 
apa yang Anda mungkin menghadapi atau akan wajah, tapi saya mendorong Anda untuk 
melindungi hati Anda. mengisinya dengan Firman kehidupan, dengan doa dan pujian kepada 
Tuhan, dan memelihara dengan kehadiran di gereja. ketika masuk akal bagi Anda untuk 
berbicara kepahitan karena Anda telah terluka, Anda akan sebaliknya berbicara Mercy, 
pengampunan, dan cinta, karena itulah yang Anda hati penuh! "yang baik laki-laki dari baik 
harta hatinya bringeth sebagainya apa yang baik, dan jahat orang keluar dari jahat harta hatinya 
bringeth sebagainya apa yang jahat, Sebab dari banyaknya dari hati mulutnya berbicara" 
(Lukas 6:45).  
 
catatan: Luis dan Tere de La Rosa pendeta Spanyol Departemen hidup perjanjian Sanctuary, 
bradenton, Florida, dan berfungsi sebagai Asisten pendeta untuk pendeta Dale eason. adik de 
La Rosa adalah wanita Koordinator Spanyol penginjilan Kementerian dan nasional dan 
internasional pembicara Spanyol wanita konferensi.  
 
 
Apakah Hati doa? oleh Kay Burgess  
 
apakah "Hati doa"? apakah merujuk ke sentral ide dari kata benda doa, atau untuk jenis hati 
bahwa salah satu harus keinginan? saya percaya itu adalah baik - sesuatu yang kita harus baik 
mencari setelah dan keinginan Apalagi. Raja Daud dikenal sebagai manusia setelah Allah 
sendiri Hati. ia mengejar Allah aktif, mencari untuk Berhubung dgn dia secara teratur di 
pikirannya, kata-kata, dan hati. ia juga diinginkan yang sama hubungan untuk anak-anaknya 
dan untuk rumahnya. Meskipun ia tidak diperbolehkan untuk membangun bait Allah, dia bekerja 
keras selama pemerintahannya untuk mempersiapkan untuk akhirnya konstruksi. Allah 
dihormati hatinya keinginan oleh memungkinkan anaknya Solomon menjadi sebenarnya 
pembangun. David tahu bahwa dia secara pribadi tidak akan pernah membangunnya atau 
melihatnya, Namun ia melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk melengkapi Solomon 
untuk tugas. bukannya menyesali atau meratapi situasi, kita bisa merasa Daud hati menangis di 
II Samuel 7:27 karena ia berdoa "Engkau, O Tuhan semesta alam, Allah Israel, Engkau 
mengungkapkan untuk MU hamba, mengatakan, saya akan membangun Engkau sebuah 
rumah: oleh karena itu telah MU hamba ditemukan dalam hatinya untuk berdoa doa ini 



 

 

kepadamu." Allah dihargai David hati dengan mendirikan anak-anaknya di atas takhta Israel. 
jauh lebih baik dari bangunan fisik House, Tuhan mengatur spiritual rumah di mana anak-
anaknya bisa diselamatkan. kemudian anaknya Solomon berdoa sendiri dewasa doa meminta 
kebijaksanaan yang diperlukan untuk memenuhi Komisi. kita melihat Allah senang menanggapi 
Salomo sikap saya Raja-Raja 4:29: "dan Allah memberi Solomon kebijaksanaan dan 
pemahaman lebih banyak, dan ukuran besar dari hati." adalah bahwa tidak kami hati menangis 
sebagai wanita doa - bahwa anak-anak kita akan mengambil kepemilikan Iman dan dibentuk 
selamanya di ini Indah kebenaran? sebagai ibu, apakah itu tidak memberi kita "ukuran besar 
jantung" untuk melihat anak-anak kita menanggapi bergerak Allah dalam hidup mereka - 
pertama sebagai anak-anak, kemudian sebagai orang dewasa? ketika segala sesuatu yang 
kami telah bekerja keras untuk menanamkan dalam mereka tampaknya tiba-tiba berakar dan 
datang ke hasil dalam hidup mereka, dan kami melihat mereka membuat keputusan yang baik 
dan bijaksana pilihan, apakah kita tidak merasa seperti Rasul Yohanes mengatakan dalam 
ketiga surat? "saya tidak memiliki lebih besar sukacita dari mendengar bahwa anak-anak saya 
berjalan di kebenaran." saya baru-baru menyaksikan konsep ini di kehidupan adik Margarita, 
kerendahan hati Filipina nasional yang tinggal di sini di Spanyol. setia, berdoa adik yang datang 
untuk Allah melalui yang lama, rusak jalan dalam hidup, adik Margarita baru-baru ini bersaksi 
Allah ajaib penyediaan. mulai sebagai sederhana doa bahwa Allah akan memberikan baginya 
untuk terus membayar nya sederhana Iman janji komitmen. kemudian Allah berbicara 
kepadanya dan menyuruhnya membayar jauh lebih besar jumlah, besar persentase nya gaji 
bulanan. jadi, setelah lebih doa, dia melakukan lebih besar jumlah. dalam jam, dia pengusaha 
telah membayar putrinya sekolah Bill, memberinya bonus besar cukup untuk membayar 
tahunan komitmen, andpaid tiga bulan liburan kembali ke Filipina untuk dirinya sendiri dan 
anak-anaknya putri meagan. ini adalah fantastis kesaksian untuk Iman janji, tapi itu tidak 
sampai di situ. meagan, tentu saja, menyadari banyak peristiwa ini, Namun belum pernah 
menjawab di gereja untuk bergerak dari roh. hanya tak lama setelah kembali dari liburan 
mereka, meagan berbicara dalam menanggapi mezbah panggilan di rumah sel pertemuan 
kelompok dengan mengatakan, "bagaimana aku?" yang dewasa mengumpulkan sekitar, dan 
hanya dalam beberapa saat meagan mulai berbicara di surga bahasa. hanya Minggu terakhir 
kami dibaptis nya dalam nama Yesus! bagaimana meagan, memang ?! dan semua yang lain 
meagans dari dunia ini? adalah bahwa tidak menangis anak-anak Allah di mana saja - 
bagaimana saya? yang jantung doa - bahwa anak-anak kita akan belajar untuk mencari setelah 
jantung Allah. David mengatakan begitu baik dalam Mazmur 27: 4 "satu hal yang telah saya 
diinginkan dari Tuhan, yang akan saya mencari setelah." orang-orang "orang-orang" di mana-
mana, dan kita semua perlu penyelamat! 


