Bagaimana untuk berdoa untuk Kebangkitan
kita memiliki solusi untuk dunia perlu di tangan kita. Tuhan telah berjanji bahwa jika kita
memenuhi persyaratan, ia akan mengirimkan jawabannya. Mari kita berdoa untuk Kebangkitan.
dengan kelaparan, penyakit, perang, bencana alam, dan kekacauan menguntit bumi, dunia
berada di Desperate butuhkan. Namun, terbesar di dunia butuhkan adalah spiritual. dunia
kebutuhan roh Kudus Kebangkitan. tahun yang lalu penulis sejarah mencatat, "jika umat-ku,
yang disebut dengan nama-ku, akan merendahkan diri mereka sendiri, dan berdoa, dan
mencari wajahku, dan mengubah dari mereka jahat cara; kemudian akan saya mendengar dari
surga, dan akan mengampuni dosa mereka, dan akan menyembuhkan tanah mereka" (II
tawarikh 7:14). kami memiliki solusi untuk dunia perlu di tangan kita. Tuhan telah berjanji bahwa
jika kita memenuhi persyaratan, ia akan mengirimkan jawabannya. Mari kita berdoa untuk
Kebangkitan.
1. berdoa dalam doa syukur untuk... * roh Kudus baptisan, Apostolik kebenaran, dan
keselamatan * pencurahan roh Kudus yang terjadi di seluruh dunia * Saleh pemimpin,
pendeta, dan gereja -general Pengawas dan Sekretaris Jenderal -district Pengawas dan
Sekretaris daerah -presbyter dan sectional Sekretaris -pastor dan pendeta keluarga -church
staf dan jemaat * kuasa Tuhan untuk mencapai kehendak-nya * Anda keluarga, teman, dan
sesama orang-orang Kudus "dalam segala hal bersyukur: ini adalah kehendak Allah di
dalam Kristus Yesus tentang Anda" (I Tesalonika 5:18).
2. 2. memuji Allah... * nya kesetiaan - "saya belum hid MU kebenaran dalam hati saya, saya
telah menyatakan mereka kesetiaan dan mereka keselamatan: saya tidak tersembunyi
mereka cinta kebaikan dan mereka kebenaran dari besar jemaat" (Mazmur 40:10). *
Rahmat-nya - "MU Mercy, O Tuhan, berada di langit, dan MU kesetiaan reacheth kepada
awan" (Mazmur 36: 5). * nya keunggulan - "menyentuh Mahakuasa, kami tdk bisa
menemukannya keluar: ia adalah sangat baik berkuasa, dan di penghakiman, dan dalam
banyak keadilan: dia tidak akan menimpa" (Ayub 37:23). (lihat juga Mazmur 36: 7) * kasihnya - "untuk begitu besar kasih Allah dunia, bahwa ia menyampaikan tunggal putra, bahwa
setiap orang yang percaya kepada-nya harus tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal"
(Yohanes 3:16). * nya longsuffering - "tetapi Engkau, O Tuhan, seni Allah penuh kasih
Sayang, dan ramah, longsuffering, dan banyak di Rahmat dan kebenaran" (Mazmur 86:15).
* namanya - "O Tuhan Tuhan kita, bagaimana sangat baik adalah nama-MU di semua
bumi!" (Mazmur 8: 9). "dan Bapa sunat kepada mereka yang bukan dari sunat saja, tapi
yang juga berjalan di langkah-langkah dari Iman itu Bapa kita Abraham, yang ia telah
menjadi Namun disunat" (Roma 4:12).
3. 3. berdoa untuk kesatuan tujuan di antara... * semua yang terlibat dalam membantu
membawa Kebangkitan * mereka mengajarkan pelajaran Alkitab * mereka menyaksikan dan
mendistribusikan tracts * mereka menerima pelajaran Alkitab dan saluran "Lihatlah,
bagaimana baik dan bagaimana menyenangkan itu adalah untuk saudara-saudara untuk
tinggal bersama-sama dalam kesatuan!" (Mazmur 133: 1). "berusaha untuk menjaga
kesatuan semangat dalam Ikatan perdamaian. sampai kita semua datang dalam kesatuan
Iman, dan pengetahuan anak Allah, kepada seorang manusia sempurna, kepada ukuran
yang bertubuh dari kegenapan Kristus" (Efesus 4: 3, 13).
4. 4. berdoa untuk... * Anda bangsa, negara atau Provinsi, County, Kota, dan komunitas "saya menasihati oleh karena itu, yang, pertama-Tama, permohonan, doa, intercessions,
dan memberikan ucapan terima kasih, akan dibuat untuk semua orang, karena Raja-Raja,
dan untuk semua yang di otoritas bahwa kita dapat menyebabkan yang tenang dan
peaceble hidup di semua kesalehan dan kejujuran" (I Timotius 2: 1-2). * besar pencurahan
roh Kudus hari ini - "dan itu akan terjadi setelah itu, bahwa aku akan mencurahkan roh-ku
atas semua daging, dan anak-anakmu dan Anda putri akan bernubuat, Anda orang tua
harus mimpi mimpi, Anda laki-laki muda akan berkhayal" (Yoel 2:28). "untuk janji kepada

Anda, dan untuk anak-anak Anda, dan untuk semua yang jauh off, Bahkan sebanyak Tuhan
Allah kita akan memanggil" (kisah para Rasul 2:39). * banyak tanda-tanda, bertanya-tanya,
dan mukjizat hari ini - "" dan tanda-tanda akan mengikuti mereka yang percaya; memakai
nama-ku akan mereka mengusir Setan, mereka harus berbicara dengan baru lidah "(Markus
16:17). * besar gambar dari roh hari ini -" dan semangat dan pengantin wanita mengatakan,
datang. dan membiarkannya bahwa ini mendengar mengatakan, datang. dan
membiarkannya yang athrist datang. dan setiap orang akan, biarkan dia mengambil air
hidup bebas "(Wahyu 22:17). * The soulwinners, bahwa mereka akan menyebabkan lapar
orang-orang yang siap panen -" oleh karena itu mengatakan dia kepada mereka, panen
benar-benar besar, tetapi buruh beberapa: berdoa kamu oleh karena itu Tuhan dari panen,
bahwa ia akan memancarkan buruh ke dalam panen "(Lukas 10: 2).
5. 5. berdoa agar keuangan berkat Allah akan... * bebas datang ke gereja lokal dan Anda
pendeta * cukup untuk memenuhi kebutuhan ini waktu khusus dari Kebangkitan * termasuk
distrik bekerja dan tetangga gereja * cukup untuk mempertahankan di seluruh dunia
Kebangkitan upaya Jadilah murah hati diberikan kepada Anda, karena Allah setia Steward"
tapi saya Allah akan memasok semua kebutuhan Anda Menurut nya kekayaan dalam
kemuliaan Kristus Yesus "(Filipi 4:19).
6. Kebangkitan akan datang ketika kita berdoa. Mari kita siap untuk itu. itu adalah di sini. dan
banyak lagi akan datang!

