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Czasami nasze dzieci robią rzeczy, które nakłaniają nas do modlenia się desperacyjnymi modlitwami.
Nasze matczyne serce czuje, że jeśli Bóg nie zainterweniuje, sytuacja stanie się nieznośna czy dla
nas czy też dla nich.
Desperacja jest zmienną emocją; może nas nakierować w negatywnym albo pozytywnym kierunku.
Musimy starać się nie manipulować Boga desperacyjnymi modlitwami. "Boże, Ty musisz się tym
zająć natychmiast bo inaczej . . . ." Bo co? Będziemy mieć nerwowe załamanie? Przestaniemy modlić
się za nasze dzieci?
Nie! We wszystkim musimy modlić się o Bożą wolę. "Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż
jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas" (I Jana 5:14). Bóg nie obiecał nam, że nigdy
nie będziemy odczuwać bólu; czasami jest to potrzebne, by nas przybliżyć do Niego. Czy mamy
wystarczająco wiary, by modlić się o Jego wolę w życiu naszych dzieci, nawet jeśli muszą cierpieć po
to, aby ich dusze były zbawione?

Nasza desperacja nie dyktuje Bożego czasu. Przez ponad trzydzieści lat, modliłam się codziennie o
uzdrowienie mojego problemu bezsenności. Każdej nocy budziłam się od ośmiu do dziesięciu razy; a
w hotelu to było bardziej czterdzieści lub pięćdziesiąt razy. Moje zmęczenie wywołało modlitwy
desperacji, szczególnie gdy zajmowałam się swoimi młodymi dziećmi jednocześnie pracując na pełny
etat też będąc żoną pastora.
Zdecydowałam, że położę moje ciało do łóżka na osiem godzin każdej nocy, a reszta już zależy od
Boga. Postanowiłam nie rozczulać się nad moim dyskomfortem. W zeszłym roku Bóg przysłał
młodego kaznodzieję z innego miasta, aby się ze mną modlił i tej nocy doznałam znacznej poprawy.
Później jeszcze więcej się poprawiło, gdy Bóg poprowadził mnie do podjęcia zdrowej diety.
Bóg odpowiedział na moje desperacyjne modlitwy długo po tym, kiedy ja myślałam, że tego
potrzebuję, ponieważ On wiedział jak dużo mogę znieść i czego powinnam się nauczyć w tym
procesie. "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest
wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście
je mogli znieść." (I Koryntian 10:13)
Kiedy przygotowywałam się do pisania tego artykułu, usłyszałam piosenkę Lauren Daigle w radiu:
Gdy nie przesuwasz gór, to proszę Cię, byś Ty się poruszył; kiedy nie rozdzielasz wód, chciałabym je
przejść; kiedy nie dajesz odpowiedzi gdy wołam do Ciebie; Będę ufać, będę ufać, będę ufać
Ci." Trzymajmy się naszej wiary pośród desperacji.
Nota: Liane i jej mąż Scott są plantatorami kościołów w Montrealu-Quebec pod programem UPCI Metro Missions. Liane
służy jako prezydent Quebec Ladies Ministries i jest założycielką i nadzorczynią The King's Translators, grupy ochotników
poświęconych zaopatrzaniu źródeł apostolskich we francuskim języku. Obecnie robi badania na doktorat wraz z grupą tych
tłumaczy.

Modlitwa Desperacji
By Rebecca Akers

Anna nie miała dzieci
Była to obawa wielu, lecz w jej czasach było to więcej niż obawa. To był ciężar – coś, co musiała
nieść. Kiedy wchodziła przez drzwi kościoła (świątyni), wcześniej słyszalne szemranie kobiet
zatrzymywało się gdy zobaczyły jej obecność. Sposób, w jaki na nią patrzyły wskazywał na to, że tam
nie należała.
Gdziekolwiek by nie poszła, osądzające spojrzenia paliły ją gdzieś wewnątrz umysłu. Mijały dni a ona
nie jadła. Nie mogła. Jej serce było zbyt ciężkie a umysł zbyt słaby. Jej mąż pytał "Dlaczego nie jesz?
Dlaczego płaczesz? Czy mnie nie miłujesz?" Lecz on nigdy nie czuł tego, co ona czuła.
Tak to trwało – rok za rokiem. Wydawało się to być nieustającym cyklem bólu, cierpienia i tęsknoty.
Anna stała się zgorzkniała i zła. Dlaczego ja Boże? Dlaczego mnie tym przekląłeś? Czy Ty nie
kochasz mnie? Czy nie widzisz jak inni patrzą na mnie? Jak mnie osądzają i dołują?
I tak znużyła się.

Była zdesperowana.
Modliła się modlitwą desperacji i obiecała, że jeśli Bóg da jej dziecko, to ona je odda Jemu.
I tak tam w świątyni wylewała swe serce aż nic już nie miała. Aż jej duch był jakby opustoszały i nic
więcej nie mogła już wypowiedzieć. Tego dnia, kiedy wyszła ze świątyni „nie wygądała już na
przygnębioną”.
Desperacja jest bronią. Kiedy mężczyźni i kobiety Boże są zdesperowane, nic nie może ich
powstrzymać. Szczególnie, kiedy się modlą. W wielu miejscach w Biblii ludzie wołali do Boga o
pomoc, o pokój, o prowadzenie, o wypełnienie pustki, z którą walczyli. Jeśli jesteś w takim miejscu
dzisiaj – znużona, obolała, zdesperowana – Bóg jest gotowy spotkać cię w twoim miejscu desperacji.
Nota od Wydawcy: Rebecca jest niezwykłą młodą kobietką, która kocha i służy Panu całym sercem. Jest aktywnie
zaangażowana w służbę młodzieży, naucza szkółkę niedzielną, śpiewa w chórze, grupie uwielbiającej i gra na keyboardzie.
Jest też zaangażowana w grupie języka migowego, w grupie marionetek i w ewangelizacji. Ma miejsce w Radzie Studenckiej i
jest wice-prezydentem rozdziału szkolnego w National Honor Society. W wolnym czasie ochotniczo idzie do szpitali co tydzień.
Rebecca asystuje mi w dystrybucji tego biuletynu w różnych językach. Jestem dumna, że jest to moja wnuczka! -Debbie Akers

Modlitwa Desperacji
By Dianne Showalter

Modlitwa desperacji jest modlitwą, której nikt nam nie nakazuje, to taka, co kładzie nas na twarz,
błagając Boga o miłosierdzie. Największym wyzwaniem jest poznać, jak uczynić ją produktywną
modlitwą, która sprawi w nas odczucie wolności, kiedy wstajemy z naszego czasu z Nim. (Czytaj
I Ks.Samuela 1:7, 15; I Ks.Samuela 2:1.)
Jednym z punktów zwrotnych mojego życia było to, kiedy usłyszałam misjonarkę Nonę Freeman, jak
opowiada o swojej desperacji w sprawie zbawienia wnuków. Płakała codziennie wymieniając ich
imiona w modlitwie. Jednego dnia Pan zapytał ją, "Czy wierzysz mi w tej sprawie?" A ona
powiedziała, "Tak, Panie." Wtedy On rzekł, "Jeśli wierzysz mi, przestań błagać, zacznij radować się!"
To wtedy właśnie trzymała ich zdjęcia przed Bogiem, wymieniając ich imiona przed Nim, mówiąc,
"Panie, ja dziękuję Ci za zbawienie moich wnuków! To stanie się w imieniu Jezusa!" I tak w końcu
wszyscy zostali zbawieni!
Kiedy modlimy się z ludźmi, aby otrzymali Ducha świętego, czasami musimy zachęcić ich do
uwielbienia zamiast błagania. Prawdziwa pokuta jest bardzo potrzebna, lecz my musimy wejść na
następny poziom, żeby otrzymać więcej niż przebaczenie. Prosimy Go o to, co chemy z łzami i pasją,
ale też nie musimy tak żyć codziennie. Musimy złożyć nasze brzemiona u Jego stóp i zacząć ufać i
ogłaszać Jego Słowo, radując się, że On wykonuje pracę!
W 1985 zostaliśmy powołani do służby misyjnej do El Salvador. Byłam gotowa, lecz czułam
zaniepokojenie co do zabrania moich dzieci do kraju dotkniętego wojną. Na konferencji Kobiet
usłyszałam monolog Anny zabierającej swoje małe dziecko, Samuela, do świątyni, aby tam go
pozostawić. Niemalże czułam ból jej ofiary. Płakałam przez dwie godziny a wtedy usłyszałam Pana
mówiącego do mnie, "Jeśli chcesz zostać i troszczyć się o swoje dzieci, ja ci zezwolę, ale jeśli
pojedziesz, ja się o nie zatroszczę." Moje łzy zamieniły się we wdzięczność i zaufanie, wyzwolenie i

radość! Ufałam tym słowom wiele razy, nawet gdy pociski wpadały do naszego domu, a Bóg był
wierny swojemu Słowu!
Kiedy moja córka była zrujnowana bólem reumatycznego artretyzmu, wołałam do Pana, "Dlaczego
Panie? Ona zawsze Ci służyła. Mamy wiarę w jej uzdrowienie. Czy Ty słyszysz?" W tym momencie w
swoim umyśle podniosłam ją i złożyłam w ramiona Jezusa. Powiedziałam Mu, że oddaję ją Jemu z
powrotem, aby uczynił co chce. To była ciężka walka, lecz ten wielki ciężar został zdjęty i przyszła
ufność. On usłyszał moje wołanie!
Nota:
Dianne Showalter pracowała obok swego męża przez trzydzieści lat, podróżowała do ponad 100 narodów, i przemawiała na
wielu spotkaniach kobiet. Jej pasją jest dzielić się tą drogocenną Ewangelią i pomóc ludziom żyć zwycięskim życiem w Nim.
Jej największą radością jest wiedzieć, że jej dzieci chodzą w prawdzie.

Zdesperowana!
By Wanda Chavis

Desperacja jest miejscem beznadziei z nieznośnymi okolicznościami. Sposób, w jaki reagujemy w
rozpaczy może uczcić lub zbeszcześcić Boga.
Przez lata Anna stawała naprzeciw swojej desperacji z płaczem, posępnością i smutkiem. Pamiętacie
ją? Żona Elkany?
"...Anna nie miała dzieci" (I Ks.Samuela 1:2, NKJV).
Nie ma takiego bólu jak ból pustych ramion. To było zawsze z Anną – ale były takie chwile, kiedy
rzeczywistość jej sytuacji była nie do zniesienia. Kiedy udali się do Sylo, aby oddać cześć i złożyć
rodzinną ofiarę, Elkana oszczędnie gopodarował rodzinne działy, aby świętować Bożą akceptację ich
ofiary pokojowej. Ona czuła się tak pusta i beznadziejna, nawet kiedy mąż dał jej jej dział i starał się
ją uhonorować. Podczas tych chwil, widzieć wszystkie jego dzieci i ich matkę, Peninę, śmiejących się
i jedzących razem było jak sól dodana do jej ran.
Rok po roku odmawiała jedzenia, kiedy tak siedziała w swoim upokorzeniu, ocierając nieproszone
łzy. Penina upajała się tymi momentami, wyśmiewając ją swoim wzrokiem i ostrymi komentarzami.
Rok po roku desperacja Anny odbierała jej radość celebracji, kiedy jej łzy sprawiały łkanie. Godzinami
Elkana próbował ją pocieszać, sfrustrowany nie wiedział jak polepszyć sytuację.
Jednakże, tego roku, jej serce było tak zdesperowane, że nie dotarła już do prywatności swojego
namiotu, aby płakać, ale upadła na ziemię świątyni łkając. Jej serce było obnażone całkowicie przed
Bogiem.
"Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni Pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się
ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie mówiąc Panie Zastępów! Jeśli wejrzysz na
niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja
oddam go Panu po wszystkie dni jego życia" (I Ks.Samuela 1:9-11).

Heli widział jej zdesperowaną modlitwę i omylnie miał ją za pijaną, lecz gdy usłyszał, dał jej swoje
błogosławieństwo i przemówił nadzieją do jej serca pełnego beznadzei!
Kontynuacja tej historii jest intrygująca i kolorowa, lecz ja chcę skończyć na tym moją myśl. Co ty
robisz ze swoją desperacją? Płaczem? Narzekaniem? Nadąsaniem?
Zachęcam cię, być wołała do Boga, złożyła swoją przyszłość Jemu i uczyniła plany pełne nadziei!
Twoja desperacja jest okazją dla Bożej nadziei i uzdrowienia. Nie poddawaj się. Pozwól, by słowo
Boże przemówiło życiem do twojej sytuacji. Powierz swoje plany Bogu. Złóż ślub. On da ci radość
zamiast smutku. Szata uwielbienia rozwiąże ducha ociężałości. (Czytaj Izajasza 61.)
Note: Wanda Chavis służy jako prezydent Służby Kobiet w North Carolina District i jest namaszczoną mówczynią i autorką
publikowaną. Wanda również pracuje jako konsultantka zdrowia i uwodnienia kobiet. Jest dumną matką i MawMaw dla swoich
wnuków.

Obejrzyj Ladies Prayer International 1-minutowy klipVideo.
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 I polskim. Proszę pomóż nam modlićsię
o serbskich, bułgarskich I japońskich tłumaczy.
Jeśli pragniesz otrzymywać jakikolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na adres
LadiesPrayerInternational@aol.com a my chętnie dołączymy cię do naszej listy
wysyłkowej!
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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 przejęly 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
dlaadoptujących par.
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 internetowo!

