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Serce Modlitwy
By Tere De la Rosa

To było piękne popołudnie. Powiew wiatru był idealny, kiedy stałam na swoim podwórku i zaczynałam
rozmawiać ze swoim wspaniałym Zbawicielem. Czułam nacisk do modlitwy specyficznie o ochronę
mojego serca i tak zrobiłam. Pamiętam, jak prosiłam Pana, aby odsunął nienawiść i jakiekolwiek inne
uczucia niezgodne z Jego Słowem czy wolą, z mojego serca. Przyp. Sal. 4;23 napominają, "Czujniej niż
wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia."
Nie wiedziałam, że najgorszy sztorm mojego życia już ciągnął w moją stronę, przynosząc wszelkie
rodzaje niszczących wiatrów wobec mnie i mojej rodziny. Burza, o której mówię nie była fizyczna. To była

duchowa walka i był to czarny sezon dla nas.
Jeśli jesteś matką, na pewno zgodzisz się, że wolimy, aby coś nas zraniło, nie nasze dzieci. Moje
doświadczenie zawierało ból i smutek co do owocu mojego łona i dla mnie to było bardzo trudne. Według
tego, jak sądzi świat, miałam wszelkie prawo nienawidzić, gardzić i lekceważyć tych, którzy zranili moje
dzieci; ale ponieważ moje serce było chronione przez Boga, nie byłam w stanie ich nienawidzić. Moje
serce było rozwiązane, wolne do modlitwy i uwielbienia. Mogłam widzieć jasno pośród ciemnej nocy i
wołać do Jedynego, który mógł pomóc mojej rodzinie i mi przetrwać burzę. On przyszedł z pomocą.
Odpowiedział na nasze modlitwy. Przyszedł zwycięsko!
"Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana" (Przyp. Sal. 21:31).
Nie wiem, wobec czego stawiasz czoło czy będziesz stawiać, ale zachęcam cię, by chronić swoje serce.
Wypełnij je Słowem życia, modlitwą i chwałą Panu i pielęgnuj je uczęszczaniem do kościoła. Kiedy
wydaje się sensowne, by wypowiadać gorycz, ponieważ zostałaś zraniona, będziesz w zamian
wypowiadać miłosierdzie, przebaczenie i miłość, ponieważ tym jest wypełnione twoje serce!
"Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z
obfitości serca mówią usta jego" (Łuk. 6:45).
Nota: Luis i Tere De la Rosa są w służbie pastorskiej w służbie espanofońskiej w Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida, i
służą jako asystenci pastora dla Rev. Dale Eason. Siostra De la Rosa jest koordynatorem Kobiet w Spanish Evangelism Ministries i
narodową i międzynarodową mówczynią na Konferencjach dla Hiszpańskich Kobiet.

Czym jest Serce Modlitwy?
By Kay Burgess

Czym jest "Serce Modlitwy"? Czy to odnosi się do głównej idei rzeczownika modlitwa, czy do rodzaju
serca, które powinnyśmy pragnąć? Wierzę, że do obu – coś, czego powinnyśmy i szukać i pragnąć
bardziej niż czegokolwiek innego.
Król Dawid był znany jako człowiek według serca Bożego. Poszukiwał Boga czynnie, szukając połączenia
z Nim regularnie w w swoich myślach, słowach i sercu. Pragnął też takiej samej relacji dla swoich dzieci i
swojego domu. Chociaż nie dane mu było wybudować świątynię, ciężko pracował podczas swojego
królowania, by przygotować ją do ostatecznej konstrukcji. Bóg uhonorował pragnienie jego serca
pozwalając jego synowi Salomonowi stać się aktualnym budowniczym. Dawid wiedział, że on osobiście
nigdy jej nie wybuduje i nie ujrzy, jednakże dokonał wszystkiego, co możliwe, by wyposażyć Salomona do
zadania.
Zamiast żałować czy lamentować nad sytuacją, możemy widzieć wołanie serca Dawida w II Ks.Samuela
7:27 kiedy modlił się "Gdyż Ty, Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom twojego sługi mówiąc,
Zbuduję ci dom, dlatego twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do ciebie tymi słowy." Bóg
wynagrodził serce Dawida ustanawiając jego dzieci na tronie Izraela. Daleko lepiej niż wybudowanie
fizycznego domu, Bóg ustanawia duchowy dom, gdzie Jego dzieci mogą być zbawione. Później jego syn

Salomon modlił się swoją własną dorosłą modlitwą prosząc o mądrość konieczną do wypełnienia
powołania. Widzimy Bożą przychylną odpowiedź wobec postawy Salomona w I Ks. Król. 4:29:"Dał też
Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność przewyższającą wiele i wielkość serca."
Czyż nie jest to wołaniem naszych serc jako Kobiet Modlitwy – żeby nasze dzieci przejęły jako własność
wiarę i były na zawsze utwierdzone w tej pięknej prawdzie? Jako matki, czy nie daje to nam "obfitości
serca" widzieć nasze dzieci odpowiadające na poruszenie Boga w ich życiu – najpierw jako dzieci, a
potem i dorośli? Kiedy wszystko, nad czym tak ciężko pracowałyśmy, by w nich zaszczepić, nagle
zaczyna zapuszczać korzenie i wydaje owoc w ich życiu i widzimy jak podejmują dobre decyzje i mądre
wybory, czyż nie czujemy się tak, jak apostoł Jan mówi w trzecim liście? "Nie ma zaś dla mnie większej
radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie."
Ostatnio byłam świadkiem tej koncepcji w życiu siostry Margarity, pokornej Filipinki żyjącej tu w Hiszpanii.
Wierna, modląca się siostra, która przyszła do Pana długą, złamaną drogą życia, siostra Margarita
ostatnio zaświadczyła o Bożym nadnaturalnym zaopatrzeniu. Rozpoczęło się od prostej modlitwy, aby
Bóg zaopatrzył ją, by mogła stale łożyć swoją skromną obiecaną w wierze ofiarę. Potem Bóg przemówił
do niej i powiedział jej, by płaciła większą sumę, duży procent ze swojej miesięcznej wypłaty. Więc po
kolejnych modlitwach, zobowiązała się do większej sumy. W ciągu godzin, jej pracodawcy zapłacili jej
córce szkolne opłaty, dali jej bonus tak duży, że mogła wywiązać się ze swojego rocznego zobowiązania i
zapłacili za trzymiesięczne wakacje na Filipinach dla niej i jej młodej córki, Meagan.
To jest fantastyczne świadectwo o Obietnicy Wiary, ale na tym nie koniec. Meagan, oczywiście, była
świadoma wielu z tych wydarzeń, jednak nigdy nie odpowiadała w kościele na działanie Ducha. Krótko po
powrocie z wakacji, Meagan przemówiła w odpowiedzi na nawołanie do modlitwy na grupie domowej,
mówiąc "A co ze mną?" Dorośli zebrali się wokół i w kilku chwilach Meagan zaczęła mówić niebiańskim
jężykiem. W zeszłą niedzielę ochrzciliśmy ją w imię Jezusa!
Co z Meagan, zaprawdę?! I z wszytkimi innymi Meagan tego świata? Czy nie jest to wołaniem Bożych
dzieci wszędzie – co ze mną? To jest serce modlitwy – żeby nasze dzieci nauczyły się szukać serca
Bożego. Dawid powiedział o tym tak pięknie w Psalmie 27:4 "O jedno prosiłem Pana, bym mógł oglądać
Go." Ludzie są „ludźmi" wszędzie, i wszyscy potrzebujemy Zbawiciela!
Nota: Ken i Kay Burgess są misjonarzami z UPCI od lipca 1989. Służyli w trzech różnych krajach, obecnie w Madrycie, Hiszpanii.
Są pastorami Tabernáculo de Vida, (Life Tabernacle Madrid), prowadzą i uczą w Narodowej Szkole Biblijnej i służą jako Kierownicy
Okręgu Madrytu.

Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy Video clip.
Od Wydawcy

Debbie Akers

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 i gruzińskim.
Mamy tymczasowych tłumaczy na japoński; proszę pomóż nam modlić się o stałego tłumacza na japoński, serbski I
bułgarski.

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!
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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 nastolatkow.

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 online!

