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Navštívte Ženy modlitby na Facebooku a "lajkujte" našu stránku!
Duchovný boj
Flo Shaw

Pamätám si, keď som ako malé dievča v nedeľnej škole spievala
pieseň, ktorej text u mňa rezonuje aj dnes. "Možno nikdy nebudem
pochodovať v pechote, jazdiť v kavalérii, strieľať z diel, možno sa
nikdy nepriblížim k nepriateľovi, ale som v Pánovej armáde."
Skutočne - ako dospelých nás Boh povolal do svojej duchovnej
armády, aby sme bojovali modlitbou za naše deti. V Božom
kráľovstve nie sú žiadne podmienky k narukovaniu. Dokonca aj
mládež a deti samy sa môžu pridať.

WNOP Konferencia pre deti

Práca vojaka
Žijeme vo svete plnom bojových území, ktoré existujú v našich domovoch, školách, komunitách a na mnohých
ďalších miestach, kadiaľ možno aj my kráčame. Je veľmi dôležité, aby sme sa obliekli do plnej Božej výzbroje a
zapojili sa do duchovného boja ako "dobrý vojak" v armáde Pána. To je súčasť práce vojaka. (Efezanom 6:10-18,
Druhý list Timoteovi 2:3-4).
Duchovný boj
Z kresťanského pohľadu, duchovný boj je vojna alebo bitka medzi silami dobra (Božím kráľovstvom) a silami zla
(kráľovstvom Satana) v duchovnej sfére. Zlí duchovia sa neustále snažia zasahovať do ľudských záležitostí, aby
priniesli záhubu na celé ľudstvo, vrátane našich drahých detí.
Efezanom 6: 12-19 hovorí: "Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom
sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli
odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť … V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu
..." Duchovný boj zahŕňa arzenál zbraní v boji proti sile protivníka.

Strategická výzbroj
Druhý list Korinťanom 10:3-6 hovorí, "Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela; zbrane nášho boja nie sú
telesné, ale schopné s pomocou Boha zrúcať hradby." Do strategickej výzbroje k použitiu v duchovnom boji patrí:
Ježišova krv; Ježišovo meno; Slovo Božie; dôvera a viera; Duch Boží; uctievanie/zjavenie jediného Boha;
modlitba/pôst; zväzovanie/oslobodzovanie; duchovný/anjelský zásah; atď.
Modlitby, opísané ako vôňe uložené v zlatých nádobách, cestujú do večnosti aby sa vyliali v Bohom určenom
čase, dokonca aj po smrti. Tieto modlitby sú tak mocné, že nikdy nezaniknú, ale Boh na ne odpovie v príhodnom
čase (Zjavenie 8: 3-5). Teraz je dôležitejšie ako nikdy predtým, aby sme sa “obuli do čižiem“ a bojovali v záujme
našich detí, a dôverne si uvedomovali, že "boj nie je náš, ale Pánov."
Poznámka: Flo Shaw je medzinárodná koordinátorka Celosvetovej siete modlitby a členkou Zjednotenej letničnej cirkvi. Je manželkou
Dwayna Shawa, pastora v chráme New Life v Austine, štáte Texas.

Čo je srdcom modlitby?
Judi Nicholls

Podľa žalmu 119:105 Božie Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom môjmu chodníku. V
Božom slove nachádzame smer cesty, ktorou by sme mali ísť. Naša viera by mala byť pevne
zakotvená v Božom Slove tak, že keď nevidíme naše modlitby zodpovedané okamžite, vieme,
že odpoveď je na ceste (Ján 15: 7; Prvý Jánov list 5: 14-15).
Modlitba je jedna z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť pre naše deti. Modlitba je silná
(Židom 04:12), účinná (Jakubov list 5:16), a trvá naveky (Zjavenie 5: 8). Nielen, že je veľmi
dôležité, aby sme sa modlili za naše deti, ale je pre ne rovnako dôležité, aby nás (ich rodičov a vzory) videli modliť
sa. Tým, že im ukážeme, že hľadáme Boha v modlitbe a zdieľame s Ním naše potreby a potreby druhých, naučia
sa hľadať Boha aj samy pre seba. Keď budú svedkami toho ako Boh odpovedá na naše modlitby, budú vedieť, že
Pán bude tiež odpovedať na ich modlitby. Skutky 10:34 zjavujú, že Boh nenadŕža nikomu.
Biblia nám hovorí v Prísloviach 22:6, že keď cvičíme dieťa v ceste, akou by malo ísť, potom, keď vyrastie, z nej
neodbočí. Z tejto časti písma si môžeme byť istí, že ak budeme učiť svoje deti, aby sa modlili, kým sú malé, keď
vyrastú, budú sa vedieť obrátiť k Bohu v modlitbe v každej situácii a okolnosti, ktorým budú čeliť v živote.
Spomínam si na niečo, čo sa stalo, keď môj manžel bol riaditeľom kresťanskej školy New Hope v Eau Claire v
štáte Wisconsin. Mladý študent Mark každý deň verne žiadal o spoločnú modlitbu za svojho starého otca, ktorý
mal nádor na mozgu. V stanovený deň, keď lekár pri operácii otvoril jeho hlavu, nádor jednoducho vypadol na
operačný stôl! Bol to zázrak! Mark bol svedkom moci modlitby v živote jeho rodiny a vedel, že Boh je verný a
odpovie na modlitbu.
“Tréning” detí v modlitbe je časovo náročný a občas ťažký. Avšak Biblia nás povzbudzuje v Galaťanom 6:9,
"Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabujeme, budeme v pravom čase žať."
Poznámka: Judi Nicholls s manželom Raymondom Nichollsom sa misionármi 25 rokov. V súčasnosti slúžia v Belaruse, v Polsku a na
Ukrajine. Taktiež slúžia ako koordinátori pre Baltickú oblasť a Ruskú federáciu.

Buďte triezvi a bdejte
Bethany Wilson

"Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by
zožral" (Prvý Petrov list 5: 8-9).
Hovorí sa: "Po bitke je každý generál". Pri pohľade späť na niektoré väčšie útoky v mojom živote
teraz vidím, kedy som na stráži zlyhala. Rozptýlenia zabrali veľkú časť môjho dňa a pomaly som
odkladala svoju duchovnú výzbroj. Zabudla som, že som terčom a môj protivník ma obchádza
ako revúci lev a hľadá príležitosť, aby ma pohltil. Môžeme mať toľko práce pre Pána, že dáme
náš vzťah s Ním na vedľajšiu koľaj. Viem, že mnohí z vás majú presne rovnaké svedectvo.
Ráno vstanete a všetko je v poriadku, žijete svoj deň, a potom - bum! Kde sa toto vzalo? Prečo sa to stalo? Nebol
život skvelý? Prečo moje deti?
Mnohí z vás mi potvrdia, že niektoré skúšky, ktorými prechádzame, nás prekvapia. Ale prečo sme prekvapení?
Robíme prácu pre Pána? Musíme pamätať, tento svet nie je naším domovom. Sme obrovským cieľom a sme
sledovaní, kedy prestaneme byť na stráži.
Písmo hovorí, že musíme byť triezvi, čo znamená, mať čistú hlavu. Nezatemnujte ju oblakom pochybností,
negativity a rozptýlení. Tiež hovorí, že musíme byť bdelí, čo znamená mať sa na pozore pred prípadným
ohrozením alebo ťažkosťami. Máme strážiť a modliť sa aj za svoje deti. Efezanom 6:18 hovorí: "V každom čase v
Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých. "
Nesmieme byť zaskočení diablovým útokom. Nemôžeme byť naivní v tomto zlom svete. Naše deti sú napádané
zlými duchmi a pokušeniami, ktorým sme my nikdy nemuseli čeliť. Zistite si, čo si prezerajú na svojich mobiloch.
Buďte im príkladom v svätosti. Ak pocítia, že nemilujeme, alebo neberieme svätosť vážne, ani oni si ju nezamilujú
a nebudú vážiť. Nebuďte naivní. Majte sa pozore! Ak na deti nedávame pozor my, Biblia varuje, že protivník ich
sleduje.
Keď sme asi pred tromi rokmi môj manžel a ja začali pracovať v službe spojených národov, nepriateľ sa v
rovnakom čase pokúsil zničiť našu rodinu. Môžem úprimne povedať, že modlitba, pôst, a modlitby iných za nás
nás udržali nažive. Napriek tomu, že život môže byť bohatý, nikdy to nestojí za spásu našich detí. Naučili sme sa
veľmi veľa na našej ceste. Už nebudeme zaskočení. Snažíme sa ako možeme byť neustále triezvi a v strehu.
Poznámka: Bethany Wilson je manželkou pastora Arta Wilsona z Medzinárodnej cirkvi Metro-Detroit. Spoločenstvo vzniklo v roku 2000 so
zameraním na domáce misie. V roku 2013 začali so službou spojených národov na Manhattane v New Yorku. Bethany má bakalársky titul v
kresťanskom poradenstve a po ukončení židovských štúdií získa univerzitný titul.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Od editorky

Boh robí mocné veci !
Boh otvára mnohé dvere a tento spravodaj je teraz k dispozícii v anglickom jazyku, v španielskom,
francúzskom, nemeckom, holandskom, portugalskom, ruskom, gréckom, arabskom, v jazyku farsi, v
češtine, čínštine, svahilčine, maďarčine, v jazyku tagalog, v indonézskom, rumunskom, talianskom,
nórštine, poľštine, v jazyku hindi a georgianskom.
Máme dočasného japonského prekladateľa, prosím modlite sa s nami za stáleho japonského,
srbského a bulharského prekladateľa.

Debbie Akers

Pokiaľ si prajete dostávať akýkoľvek z vyššie uvedených prekladov, pošlite prosím svoju
žiadosť na LadiesPrayerInternational@aol.com a my vás s potešením pridáme do zoznamu adresátov.
Navštívte Ženy modlitby na Facebooku a "lajkujte" našu stránku!

Odkazy
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries
Ladies Prayer International on Facebook

Kto sme . . . Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšírená pre ženy na celom svete,
ktoré se stretávajú každý prvý pondelok v mesiaci, aby sa spoločne modlili za ich deti a za deti
v miestnom zbore a komunite.
Naša misia . . . Sme zaviazané k duchovnému zachovávaniu tejto i ďalšej generácie a duchovnej
obnove generácie predošlej.
Potrebujeme . . . Oddané ženy, ktoré sa budú schádzať každý prvý pondelok v mesiaci a modliť sa za svoje deti.

Tri hlavné modlitebné prosby...
•
•
•

Spasenie našich detí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6).
Aby prevzali vládu nad vierou v odpovedajúcom veku (1. Jánov list 2:25-28; Jakub 1:25).
Aby vošly do služby Pánovej žatvy (Matúš 9:38).

Služby, které podporujeme…

DETSKÉ SÍDLO V TUPELO Deti žijú v prostredí s príležitosťou duchovne, telesne a citovo rásť.
NOVÉ ZAČIATKY Materská starostlivosť pre matky, ktoré uvažujú o adopcii a umiestnení detí u adoptívnych
párov.
PRÍSTAV NÁDEJE Program pre dievčatá vo veku 13 – 16 rokov s behaviorálnymi a emocionálnymi
problémami.
RANČ MAJÁK pre CHLAPCOV Uzdravenie zlomených a zranených životov násťročných chlapcov.

Odoberáte časopis Reflections?
Táto dvojmesačná publikácia vám požehná a inšpiruje vás. Články sú biblické a aktuálne pre
dnešné apoštolské ženy. Objednajte si pre seba, pre priateľov alebo viac vydaní pre vašu cirkev.

Objednajte online!

