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Usilna Owocna Modlitwa
By Tabitha DeTemple

Czy kiedykolwiek siedziałeś i patrzyłeś na swoje dzieci lub dziecko przyjaciela, płaczących lub
bawiących się, czy po prostu jak się wyrażali? Zawsze jestem zdumiona tym, jak pełna pasji jest moja
córka, Esther. Wszystko, co robi, wyraża tak wiele emocji i intensywności. Wiele razy czuję się
zazdrosna o to, jak entuzjastycznie potrafi podchodzić do najprostszych rzeczy. Kiedy zaczęłam
pisać, moje myśli poszły do Psalmu 63:2 i jak pełen pasji był Dawid w swoim wyrażaniu się i
tęsknocie za Bogiem. "Boże, Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja,
tęskni do Ciebie ciało moje, jak zeschła ziemia, spragniona i bezwodna".
Kilka miesięcy temu byliśmy na nabożeństwie i prawie był to czas na wezwanie do ołtarza, a moja
dwulatka leżała na podłodze i wołała do Boga. Nie rozumiałam wszystkiego, co wypowiadała, ale

szczerze i żarliwie modliła się. Kiedy wszyscy zaczęli się modlić, czuliśmy potężną obecność Boga
poruszającego się w budynku. Ludzie nie modlili się krótko ani nie chcieli odbyć nabożeństwa, ale za
przykładem małego, dwuletniego dziecka, leżeli na swych twarzach, płakali i wołali z pasją do Boga.
II Kronik 7:14 mówi: "I ukorzy sią lud mój, nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać
mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich
grzechy i uzdrowię ich ziemię ".
Kiedy korzymy się przed Bogiem, poddając się całkowicie Jemu, to dosłownie wprowadzamy w życie
słowo z Jakuba 5:16b. "Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego". Modlić się owocnie i żarliwie po
prostu oznacza modlić się z pasją I z zamiarem, aby coś się wydarzyło. Nasze dzieci mają naturalną
pasję, ale jeśli nie będziemy pielęgnować pasji do spraw Bożych w nich i nie będziemy przykładem
dla nich, kiedy dorastają, to one zastąpią Boga pasją do rzeczy tego świata.
Nota: Tabitha jest żoną Daniela, swojego najlepszego przyjaciela i powiernika od czterech lat. Mają jedną piękną córeczkę,
Esther. Są misjonarzami wyznaczonymi do Republiki Gruzji. Tabitha była zaangażowana w służbę większość swojego życia,
służąc w wielu zakresach w domowych misjach ze swoim ojcem i matką, a teraz na polu misyjnym wraz ze swoją rodziną.

Przed Ekscytującą Częścią
By Laurie Sims

"Jaki jest twój sekret?" Czy kiedykolwiek chciałaś zadać to pytanie tym, którzy wydają się mieć
odpowiedź na każdą modlitwę, jaką kiedykolwiek się modlili? Może czujesz, że modliłaś się ciągle i
ciągle, ale żarliwe (entuzjastyczne) modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Czuję twój ból, moja
przyjaciółko. Można by sądzić, że mają "królewski telefon", a tym samym mają bezpośrednią linię z
Bogiem. Muszę ci powiedzieć, twoja linia z Bogiem może być równie potężna jak ich. Więc jaki jest
ich sekret? Spójrzmy do Jakuba 5:14-18.
Jakub pyta: "Czy ktoś wśród was choruje? Nakazuje wezwać starszych Kościoła do modlitwy i
namaszczenia olejem w imię Pańskie. Dalej mówi, że modlitwa z wiarą przywróci do zdrowia tego,
który jest chory, a Pan go podniesie.. Z punktu widzenia apostolskiego, jesteśmy bardzo dobrze z tym
obeznani. Ale potem fragment mówi dalej: "A jeśli popełnił grzechy, zostaną im odpuszczone".
Hmmm . . . Musi być powód, dla którego wspomina się tu o przebaczeniu, chociaż często pomijamy
tę część, jak omijamy kamienie pod powierzchnią jeziora.
Wiąc znajdźmy kluczowy składnik tego, co może utrudniać nasze modlitwy i dlaczego zostało to
uwzględnione. W wersecie 16 czytamy: "Dlatego wyznawajcie swoje grzechy jedni drugim i modlcie
się się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni". Ooo, to jest kluczowy składnik. Musimy przygotować
się, zanim będziemy mogli oczekiwać, że wszystko inne zadziała. Nie możemy pominąć pokuty, ale w
naszej niecierpliwości skłaniamy się do tego, aby dostać się do "ekscytującej części", która mówi
nam: "Efektywna (wpływowa, autorytatywna) żarliwa (entuzjastyczna) modlitwa sprawiedliwego
(cnotliwego) wiele może. "
Odpowiedź, którą szukamy, może być tutaj. Jeśli naprawdę chcemy, aby nasze modlitwy miały
otrzymać odpowiedź, zatrzymajmy się na chwilę, zanim dotrzemy do ekscytującej części, która
pozwala nam przygotować się do ekscytującej części. Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, więc często

zawodzimy nie chcący. Dlatego Chrystus umarł za nas. Aby przygotować się, najpierw szukajmy
przebaczenia. Jeśli uporządkujemy relacje z bratem lub siostrą i otrzymamy oczyszczenie, zanim
będziemy się modlić, być może dowiemy się, że teraz mamy klucz, aby niektóre z tych gorących
modlitw były wysłuchane.
Nota: Laurie jest babcią dla ośmiorga pięknych wnucząt, licencjowaną w służbie w UPCI, byłą żoną pastora, muzykiem i
Bibliotekarką Muzyczną w Kansas City University of Medicine and Biosciences. Wychowywała się w Południowej Kalifornii a
teraz mieszka w Kansas City, gdzie szczęśliwie służy w Apostolic Lighthouse of Hamilton, Missouri, wraz z jej mężem,
Reverend Terry Sims.

Moc Wczesnej Porannej Modlitwy
By Kim Haney
Zaczerpnięte z książki, For Women who are Called, by Women who Have Answered

Nigdy nie zapomnę gdy po raz pierwszy to usłyszałam. Jako dwudziestoletnia świeżo
poślubiona dziewczyna, mój mąż i ja mieszkaliśmy z rodzicami przez około sześć miesięcy.
Było to wczesnym rankiem, podczas gdy niebo było wciąż ciemne, kiedy dźwięk z "OOOO"
przeszedł przez otwory wentylacyjne z sypialni na piętrze i rozproszył mnie ze snu. To był
dźwięk modlitwy mojej teściowej we wczesnych godzinach rannych.
Zawsze mi mówiła: "Kim, jeśli chcesz, aby Bóg cię używał, musisz codziennie rozwijać,
konsekwentne życie modlitewne. To najważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobisz". Mniej
więcej w drugim roku naszego małżeństwa, mój mąż zaczął przechodzić kilka poważnych
problemów zdrowotnych. Ciężar, który przyszedł na mnie, aby próbować zrozumieć, jak sobie
z tym poradzić, popchnął mnie do komórki modlitwy. W tym czasie zaczęłam odkrywać dla
siebie siłę wczesnej porannej modlitwy, a to zmieniło moje życie.
Mężczyźni i kobiety, którzy chodzili z Bogiem, zawsze mieli czas i miejsce, w którym
codziennie spotykali się z Bogiem. Pismo Święte mówi, że modlili się wcześnie rano.
W sferze ducha istnieją pewne kanały i szlaki. Możemy albo wybrać drogę wybraną przez
Boga, albo wybrać własną, która przez większość czasu jest wygodniejsza dla naszego ciała.
Jeśli jednak połączymy się z metodami Bożymi, zobaczymy wiele modlitw i odpowiedzi, a
potężne rzeczy mają miejsce w sferze Ducha. Biblia daje nam wgląd w działanie aniołów w
niebiańskim królestwie.
Jakub miał sen we wczesnych godzinach porannych i zobaczył aniołów wstępujących i
zstępujących, wchodzących do nieba, a potem z powrotem na ziemię, aby wypełnić ich
codzienne rozkazy. To mówi nam, że Bóg ma bramy; Wysyła swoje niebiańskie zastępy.
Widzimy aniołów eskortujących Lota, fizycznie biorących żonę i dwie córki za ręce i
wyprowadzając ich z Sodomy. Kiedy to się stało? Rankiem. Boska ochrona odbywa się we
wczesnych godzinach porannych (I Mojż. 19:15).
"Abraham zaś wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem"

(I Mojż. 19:27).
Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za swoje dzieci, co byłoby tak samo jak
nasze modlitwy za nasze dzieci. (Job 1: 5).
Bóg niszczy niewolę we wczesnych godzinach porannych. Mojżesz był wysłany przez Boga,
aby stawić czoła faraonowi, ale nie został wydany, aby to robić o jakiejkolwiek porze dnia.
Było to w godzinach porannych. (II Mojż. 7:15).
Dawid znał moc wczesnej modlitwy (Psalm 5: 3, Psalm 63: 1).
Sam Jezus znał duchową tajemnicę wczesnej modlitwy. "A wczesnym rankiem, przed świtem
wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił" (Ew.Marka 1:35).
Czy uważasz, że Biblia wspomina o wczesnym poranku, żeby tylko zapełnić miejsce?
Absolutnie nie! Izajasz 14:12 nazywa Lucyfera "synem jutrzenki". Został zrzucony i strącony z
nieba, ale nigdy nie stracił swojej natury. Nadal jest to w jego sercu, aby tak ustawić sprawy w
naszym dniu, abyśmy były tak zajęte, że nie podłączymy się do mocy wczesnej modlitwy.
Kiedy nie wstajemy i nie modlimy się, tracimy czas wizytacji i namaszczenia biorąc w zamian
zajęcia dnia.
Jest moc, która spocznie na tobie i namaszczenie, które będzie z Tobą przez cały dzień, kiedy
popłyniesz z Bożymy sposobami wczesnej modlitwy. Chodzenie w mocy Ducha przychodzi z
odebrania tego, co Bóg ma dla mnie w mojej komórce modlitwy. Spróbuj to przez sześć
tygodni i zobacz, jak to przemienia i zmieni twoje całe chodzenie z Bogiem. On pragnie
podnieść kościół w wymiar mocy, wrażliwości i autorytetu. Nigdy już nie będziesz taka sama.
Nota: Kim jest żoną miłości swojego życia, Nathaniel Haney. Jest żoną pastora i nadzoruje służbę kobiet w Christian
Life Center. Ma stopień Bachelor of Arts w General Ministry z Christian Life College i jest tam instruktorką..
Przemawia na różnych spotkaniach Kobiet, jest autorką czterech książek i licencjowaną w służbie w United
Pentecostal Church International – ale przede wszystkim jest matką pięciorga dzieci, między 12 a 22 lat.

"Like" Ladies Prayer International on Facebook
We have Facebook followers in 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,
Afghanistan, Germany, Bulgaria, Portugal and El Salvador.
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!

Od Wydawcy
Bóg czyni wielkie rzeczy!

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, hindi, gruzińskim, japońskim,
szwedzkim, wietnamskim, bangla i thai. Proszę pomóż nam modlić się o serbskich i
bułgarskich tłumaczy 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!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our 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.

Czy masz prenumeratę Magazynu Reflections?
Ta co-dwumiesięczna publikacja ubłogosławi cię i zainspiruje. Artykuły są biblijne i
odpowiednie dla dzisiejszej apostolskiej kobiety. Zaprenumeruj dla siebie,
przyjaciółki lub zamów zestaw dla twojego kościoła.

Zaprenumeruj się online!
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