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Epektibong Taimtim na Panalangin
Ni: Tabitha DeTemple

Nakasari ka na ba at nagmasid sa iyong mga anak o anak ng isang
kaibigan habang sila ay sumigaw, naglaro, o nagpahayag lamang ng kanilang
sarili? Ako ay palaging namamangha kung gaano kagitingan ang aking anak na
si Esther. Lahat ng ginagawa niya ay nagpapahayag ng labis na damdamin at
kasidhian. Maraming mga beses na nalaman ko ang aking sarili sa pag-alaala
kung gaano siya masigasig tungkol sa pinakasimpleng bagay. Habang
nagsimula akong magsulat, ako ay nababalik sa Awit 63: 1 at kung gaano ang

madamdamin ni David sa kanyang pagpapahayag at pananabik para sa Diyos.
"O Diyos, ikaw ay aking Diyos, maaga ay hahanapin kita: ang aking kaluluwa ay
nauuhaw sa iyo, ang aking laman ay naghihintay sa iyo sa isang tuyo at uhaw
na lupa, kung saan walang tubig."
Ilang buwan na ang nakalilipas kami ay nasa isang serbisyo sa simbahan at
halos oras na para sa tawag ng altar, at ang aking dalawang taong gulang na
anak na babae ay bumaba sa sahig at nagsimulang sumigaw sa Diyos. Hindi ko
maintindihan ang lahat ng sinabi niya, ngunit taimtim at taimtim siyang
nananalangin. Habang nagsimula kaming manalangin, maaari mong madama
ang makapangyarihang presensya ng Diyos na lumipat sa gusali. Ang mga tao
ay hindi nananalangin ng mga maikling panalangin o nagsisikap na magmadali
sa paglilingkod, subalit sa halimbawa ng isang maliit na dalawang taong gulang
na bata ay nasa kanilang mga mukha ang umiiyak at madamay na sumisigaw sa
Diyos. Sinasabi ng II Cronica 7:14, "Kung ang aking bayan, na tinatawag sa
aking pangalan, ay magpapakumbaba, at manalangin, at hahanapin ang aking
mukha, at tumalikod sa kanilang mga masamang lakad; kung magkagayo'y
maririnig ko mula sa langit, at patatawarin ang kanilang kasalanan , At
pagagalingin ang kanilang lupain. "
Kapag tayo ay nagpapakumbaba ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos, ang
pagsuko ng ating sarili sa Kanya, literal na dinadala natin ang Santiago 5: 16b
sa buhay. "Ang mabunga na taimtim na panalangin ng isang matuwid na tao ay
marami na." Ang pagdarasal nang mabisa at taimtim ay nangangahulugan
lamang na manalangin nang may pasyon at may isang hangarin na mangyayari
ang isang bagay. Ang ating mga anak ay likas na madamay, ngunit kung hindi
natin tinutulungan ang mga bagay ng Diyos sa kanila at maging isang
halimbawa para sa kanila, habang lumalaki sila ay papalitan nila ang Diyos ng
isang pagkahilig para sa mga bagay ng mundong ito.

Tandaan: Si Tabitha ay kasal kay Daniel, ang kanyang pinakamatalik na
kaibigan at confidant sa loob ng apat na taon. Mayroon silang isang magandang
maliit na batang babae, si Esther. Sila ay hinirang na mga misyonero sa
Republika ng Georgia. Si Tabitha ay kasangkot sa ministeryo para sa karamihan
sa kanyang buhay, naglilingkod sa maraming kakayahan sa isang church home
mission kasama ang kanyang ama at ina at ngayon ay nasa mission field
kasama ang kanyang pamilya.

Bago ang Nakatutuwang Bahagi
Ni Laurie Sims

"Ano ang iyong lihim?" Nais mo bang itanong sa tanong na ito sa
mga mukhang may dalangin na kailanman sinasagot nila? Marahil
nararamdaman mo na ikaw ay nanalangin nang paulit-ulit, gayunpaman ang
iyong mga taimtim (masigasig) panalangin ay nananatiling hindi sinasagot.
Nararamdaman ko ang sakit mo, kaibigan ko. Maaari mong isipin na nagmamayari sila ng isang "telepono ng hari," kaya may direktang linya sa Diyos.
Kailangan ko bang sabihin sa iyo, ang iyong linya sa Diyos ay maaaring maging
kasing makapangyarihan sa kanila. Kaya lang kung ano ang kanilang lihim?
Tingnan natin ang Santiago 5: 14-18.
Tanong ni James, "May kasama ba sa iyo?" Tinuturuan niya na tawagan ang
mga elder ng simbahan na manalangin at magpahid ng langis sa pangalan ng
Panginoon. Patuloy niyang sinabi na ang panalangin na inalok sa
pananampalataya ay ibabalik ang may sakit at ibabangon siya ng Panginoon.
Bilang mga apostoliko, alam na natin ito. Ngunit pagkatapos ay ang sipi ay
patuloy na nagsasabi, "At kung siya ay gumawa ng mga kasalanan, siya ay
patatawarin sa kanya." Hmmm. . . Dapat magkaroon ng dahilan kung bakit ang
pagbibigay ng kapatawaran ay nabanggit dito, bagaman madalas naming
laktawan ang bahaging iyon tulad ng paglaktaw ng mga bato sa ibabaw ng lawa.
Kaya basahin natin upang mahanap ang pangunahing bahagi sa kung ano ang
maaaring hadlang sa aming mga panalangin at kung bakit ito ay kasama. Sa
taludtod 16 mababasa natin, "Samakatuwid, ikumpisal ang iyong mga
kasalanan sa isa't isa, at manalangin para sa isa't isa upang ikaw ay
mapagaling." Wow. Mayroong ito - ang pangunahing sangkap. Kailangan nating
maghanda bago natin maasahan ang natitirang gawain. Ang pagsisisi ay hindi
maaaring maipasa, gayunman sa aming kawalan ng pasensya ay may
posibilidad kaming dumaluhong dito upang makarating sa "kapana-panabik na
bahagi" na nagsasabi sa atin, "Ang mabisa (maimpluwensiyal, may
kapangyarihan) taimtim (madamdamin) na panalangin ng isang matuwid
(mabait) (Mga benepisyo) magkano. "
Ang sagot na hinahanap natin ay maaaring narito mismo. Kung talagang gusto
naming masagot ang aming mga panalangin, mag-paulit-ulit kami bago
makarating kami sa kapana-panabik na bahagi, na nagbibigay-daan sa amin na
maghanda para sa kapana-panabik na bahagi. Kami ay hindi perpekto tao, kaya
madalas naming mabibigo nang walang kahulugan. Ito ang dahilan kung bakit si
Cristo ay namatay para sa atin. Upang maghanda, hayaang humingi muna tayo

ng kapatawaran. Kung gagawin natin ang mga bagay na tama sa ating kapatid o
lalaki at maglinis bago tayo manalangin, marahil ay masusumpungan natin na
mayroon tayong susi sa pagkuha ng ilan sa mga taimtim na panalangin na
sinasagot.

Tandaan: Si Laurie ay MaMaw sa walong magagandang grado, isang
lisensyadong ministro na may UPCI, asawa ng dating pastor, musikero / mangaawit, at isang Medikal na Librarian sa Kansas City University of Medicine at
Biosciences. Lumaki siya sa Southern California ngunit ngayon ay naninirahan
sa Kansas City, kung saan siya ay masaya na naglilingkod sa Apostolic
Lighthouse ng Hamilton, Missouri, kasama ang kanyang asawa, si Reverend
Terry Sims.

Ang Kapangyarihan ng Maagang Umaga Panalangin
Ni Kim Haney

Excerpted from the book, Para sa mga Kababaihan na Tinatawag, sa
pamamagitan ng Kababaihan na Nasagot

Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Bilang isang
batang dalawampu't-taóng-gulang na bagong kasal na babae, kami at ang aking
asawa ay nanirahan kasama ng kanyang mga magulang nang mga anim na
buwan. Ito ay ang mga oras ng umaga habang ang kalangitan ay madilim pa rin,
nang ang tunog ng "OOOO" ay dumating sa pamamagitan ng mga lagusan mula
sa itaas na silid sa kwarto at nagulat ako sa aking pagtulog. Ito ang tunog ng
aking biyenan na nagdarasal sa mga oras ng umaga.
Laging sinabi niya sa akin, "Kim, kung nais mo ang Diyos na gamitin mo,
kailangan mong bumuo ng isang araw-araw, pare-parehong buhay ng
panalangin. Ito ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin." Tungkol
sa ikalawang taon ng aming kasal, nagsimula ang aking asawa na bumuo ng
ilang mga pangunahing isyu sa kalusugan. Ang bigat na dumating sa akin ng
sinusubukan upang malaman kung paano hawakan ito hunhon ako sa closet
panalangin. Sa panahong ito sinimulan ko na ilantad para sa aking sarili ang
lakas ng pagdarasal ng umaga, at nagbago ang buhay ko.

Ang mga kalalakihan at kababaihan na lumakad kasama ng Diyos ay palaging
may oras at lugar upang makipagkita sa Diyos araw-araw. Itinakda ng Kasulatan
na nanalangin sila nang maaga sa umaga.
Mayroong ilang mga channel at pathway sa larangan ng espiritu. Maaari nating
kunin ang napiling pathway ng Diyos o maaari nating piliin ang ating sarili, na
kadalasan ay mas maginhawa sa ating laman. Ngunit kung kumunekta tayo sa
mga pamamaraan ng Diyos, makikita natin ang maraming panalangin na
sinasagot at makapangyarihang mga bagay na magaganap sa larangan ng
Espiritu. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng pananaw sa gawain ng mga
anghel sa makalangit na kaharian.
Si Jacob ay nagkaroon ng isang panaginip sa mga oras ng umagang-umaga at
nakita ang mga anghel na umaakyat at bumababa, umaahon hanggang sa
langit, pagkatapos ay bumaba sa lupa upang tuparin ang kanilang mga utos
para sa araw. Sinasabi nito sa atin na may Diyos ang mga gateway; Ibinubog
niya ang Kanyang mga hukbo sa langit.
Nakikita natin ang mga anghel na naglalakbay kay Lot, pisikal na kinuha ang
kanyang asawa at dalawang anak na babae sa kamay, at inakay sila mula sa
Sodoma. Kailan ito nangyari? Sa umaga. Ang banal na proteksyon ay
nagaganap sa mga oras ng umaga (Genesis 19:15).
"At si Abraham ay bumangong maaga sa kinaumagahan hanggang sa dakong
kaniyang tinitirahan sa harap ng Panginoon" (Genesis 19:27).
Si Job ay bumangong maaga sa umaga upang mag-alay ng mga hain para sa
kanyang mga anak, na magiging katulad ng ating pagdarasal para sa ating mga
anak (Job 1: 5).
Nilipol ng Diyos ang pagkabihag sa mga oras ng umaga. Si Moises ay sinugo ng
Diyos upang harapin si Paraon, ngunit hindi siya pinalaya upang gawin ito sa
anumang oras ng araw. Ito ay nasa maagang oras ng umaga (Exodo 7:15).
Alam ni David ang lakas ng pagdarasal ng umaga (Awit 5: 3, Awit 63: 1).
Alam mismo ni Jesus ang espirituwal na lihim ng panalangin sa umagang
umaga. "At sa umaga, tumindig ng isang mahusay na oras bago ang araw, siya
lumabas, at umalis sa isang nag-iisa na lugar, at doon prayed" (Mark 1:35).
Sa palagay mo ba binabanggit ng Bibliya ang umaga para lang mapunan ang
espasyo? Talagang hindi! Tinatawag ng Isaias 14:12 si Lucifer na "anak ng
umaga." Siya ay pinalayas at nawala ang kanyang lugar sa langit, ngunit hindi
kailanman nawala ang kanyang kalikasan. Nasa puso pa rin niya ang pag-aayos
ng mga bagay sa ating mga araw sa kung saan tayo ay naging abala kaya hindi
tayo nag-tap sa kapangyarihan ng pagdarasal ng umaga. Kapag hindi tayo

nakabangon at nanalangin, nawalan tayo ng oras ng pagdalaw at pagpapahid sa
mga aktibidad ng araw.
May kapangyarihan na magpapatuloy sa iyo at isang pagpapahid na susunod sa
iyo sa buong araw kapag dumadaloy ka sa mga pamamaraan ng Diyos ng
pagdarasal ng umaga. Ang paglalakad sa kapangyarihan ng Espiritu ay
nagmumula sa pagtapik sa kung ano ang Diyos para sa akin sa aking silid ng
panalangin. Subukan ito para sa anim na linggo at makita kung paano ito
transforms at nagbabago ang iyong buong lakad sa Diyos. Nais niyang itaas
ang Kanyang iglesya sa dimensyon ng kapangyarihan, pagiging sensitibo, at
awtoridad. Hindi ka na magkapareho.

Tandaan: Si Kim ay kasal sa pag-ibig ng kanyang buhay, si Nathaniel Haney.
Siya ay asawa ng pastor at namumuno sa mga ministri ng kababaihan sa
Christian Life Center. Mayroon siyang Bachelor of Arts sa General Ministry mula
sa Christian Life College at ngayon ay isang magtuturo doon. Nagsasalita siya
sa iba't ibang mga pangyayari sa kababaihan, nag-akda ng apat na libro, at
isang lisensiyadong ministro ng United Pentecostal Church International ngunit "higit sa lahat" ang ina ng limang anak, mga edad mula 12 hanggang 22.
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From the Editor
God is doing mighty things!
God is opening many doors and this newsletter is now available in English, Spanish,
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Hindi, Georgian, Japanese, Swedish, Vietnamese, Bangla and Thai. Please help us
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LadiesPrayerInternational@aol.com
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Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide, who meet
on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their children and the
children of the local church and community.
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation and
beyond and the spiritual restoration of previous generations.
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each month
and pray focused prayer for their children.
Three Priorities of Prayer...

•
•

The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6).
That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25).

•

That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).Text

Link

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and
emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child
placement for adoptive couples.
HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional
issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.
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