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Víťaziť s modlitbou
Wanda Fielder

Pretože som vyrastala v cirkvi od narodenia, vždy som verila, že Božie
Slovo je pravdivé, ale často som sa spoliehala na modlitby a vieru mojich
rodičov, aby ma cez všetko preniesli. Tam je zásluha mojej slepej viery;
avšak príde čas v živote každého z nás, kedy sa musíme zosobniť s takou
vierou a nájsť ju pre seba samých. Často nám treba nejakú krízu, aby sme
sa snažili získať veľmi osobný vzťah s Bohom.
Ja som sa viac zamerala na moju vieru, keď som sa stala matkou a mala
som zodpovednosť aj za niekoho iného než seba. Vedomie zodpovednosti
za iných môže byť ohromujúce, ale poznala som perfektný zdroj sily a rozhodla sa hľadať Boha,
aby mi ukázal smer. Vzhľadom k takému rozhodnutiu som nečakala obchádzku na ceste vpred.

Pri výchove detí v bázni k Pánovi od prvého dňa, neočakávame nič iné než ich úplné odovzdanie
svojho života Jemu. Keď náš najstarší syn začal blúdiť od Pána, bol to pre nás totálny šok a
zarmútilo to naše srdcia naplno. Keď začal experimentovať s vecami tohto sveta a odvracať sa
z cesty, ktorú sme ho učili nasledovať, plakali sme pred Pánom. Určite nie je možné, aby sa toto
dialo v našom dome naplnenom bázňou voči Bohu. Prišiel čas, aby naša viera prešla skúškou.
Sústredila som sa na Božie slovo a jeho uplatnenie veľmi osobným spôsobom v našej situácii.
Prvý Jánov 5:14, 15 sľubuje: "A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo
prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že
už máme, o čo sme ho žiadali." Vedela som, že bola Božia vôľa aby náš syn slúžil Pánovi, a tak
som sa začala modliť a prijímať uskutočnenie slova z Písma. Prvý Petrov 5: 7 bol vždy pre mňa
zdrojom sily, a ja som poslúchla, čo hovorí: "Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás
stará. "
Posilnení vo viere, môj manžel a ja sme sa začali modliť a prehlasovať krv Ježiša na našom
synovi. Dobre si pamätám, ako som ležala na podlahe pod jednou z lavíc v izbe pre modlitbu a
prehlasovala, že Satan nebude mať nášho syna. Odvolaním sa na Ježišovu krv som syna
odovzdala Pánovi a odmietla som neveriť Božím prisľúbeniam. Cez veľa modlitieb a pôstu sme
dostali našu odpoveď. Pán obrátil nášho syna a dal mu nový život v Ňom.
Toto sa stalo pred viac ako sedemnástimi rokmi. S nadšením hovorím, že náš syn odvtedy slúži
Pánovi verne. Boh ho požehnal manželkou a deťmi, ktoré tiež žijú pre Pána. Sme nevýslovne
vďační.
Môžeš víťaziť skrze modlitbu. Nikdy to nevzdávaj.
Poznámka: Wanda Fielder, zakladateľka a editorka webových stránok a newsletteru, Tealightful inspirations, v súčasnej
dobe slúži ako Connections Director pre UPCI Ladies ministries. Je vydatá za Jamesa Fieldera a sú pastormi v Portage,
v štáte Indiana v USA už 37 rokov. Je šťastnou matkou dvoch synov, Brenta a Bryana, a starou mamou pre Maddi a
Lincolna.

Víťaziť nad prekážkami v modlitbe
Liane Grant

Naše prianie víťaziť s modlitbou býva občas zmarené, pretože sa nám ťažko
potýka s vecami, ktoré nás vyrušujú pred a počas našej modlitby. Triumfovať
znamená byť víťazný alebo úspešný. Môžeme byť víťazní napriek zápasu s
nedostatkom času tak, že si vyhradíme čas na modlitbu každý deň. Potom
môžeme byť úspešní pri prekonávaní rozptýlení a sústredením sa na Boha v
tomto vyhradenom čase.
Je iróniou, že niekedy rozptýlenie prichádza od samotných detí, ktoré milujeme
a za ktoré sa modlíme. Po narodení každého z mojich troch synov som túžila byť na chvíľu sama
s Bohom. "Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe. Po tebe túži
moje telo ako suchá a pustá zem bez vody " (Žalm 63: 1). Ale zdalo sa, že bez ohľadu na to, ako
skoro som sa vstala hore, dieťa sa mi prebudilo vždy keď som sa modlila. Aké to bolo
požehnanie, keď sa môj manžel ponúkol vyčleniť si každý deň hodinu a byť vtedy s deťmi a dal
mi čas na súkromie s Bohom. Bolo to aj v jeho najlepšom záujme mať modliacu sa ženu.

Susanna, matka slávnych kazateľov Johna a Charlesa Wesley, mala jedinečné riešenie pre
neprerušovaný čas modlitby. Hoci sa starala o desať detí a jej manžel bol často neprítomný,
Susanna si udržiavala dve hodiny modlitby každý deň. Naučila svoje deti, že zakaždým, keď
mala hlavu zakrytú zásterou, sa modlila a nemala byť rušená.
Ak skutočne chceme víťaziť s modlitbami, cestu si nejako nájdeme. V súčasnej dobe okrem detí
máme e-maily, textové správy, Facebook a Twitter správy dožadujúce sa rušiť nás v čase
modlitby. Môžeme vypnúť tieto elektronické rozptýlenia aby sme sa sústredili na modlitbu, ale
niekedy je ťažké umlčať aj naše vlastné rušivé myšlienky.
V prvých rokoch manželstva, som dostala skvelú radu od ženy nášho pastora o tom ako naložiť
s rušivými myšlienkami počas modlitby. Navrhla, aby som mala po ruke zápisník a zapísala si
akúkoľvek úlohu alebo informáciu, ktorá ma napadla, keď som sa modlila. Druhý Korinstkým
10: 5 hovorí "zviažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi." Po rýchlom zapísaní poznámky
som sa mohla vrátiť k modlitbe bez neustáleho premýšľania, "musím mať na pamäti urobiť to a
tamto po modlitbe."
Takže triumf v modlitbe začína, keď premôžeme veci, ktoré nám bránia sa začať modliť. Ďalším
triumfom je, keď prekonáme rozptýlenia počas modlitby. Potom budeme skutočne v pozícii,
v ktorej môžeme víťaziť cez modlitbu. "Vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť"
(Druhý Korinstkým 2:14).

Poznámka: Liane a jej manžel Scott sa naplno venujú zakladaniu zborov v Montreale v provincii Quebec v rámci
programu UPCI Metro misií. Liane slúži ako prezidentka Quebec Ladies Ministries a tiež založila skupinu Kráľových
prekladateľov, čo je skupina dobrovoľníkov, ktorá poskytuje apoštolské materiály vo francúzštine. V súčasnej dobe Liane
robí dizertačný výskum s touto skupinou prekľadateľov.

Víťaziť skrze moc modlitby
Tanya Harrod

"Počuj, Bože, moju modlitbu, chráň mi život pred strachom z nepriateľa".
Žalm 64:1
Bola som požehnaná tým, že som bola vychovávaná v rodine, ktorá hľadala
Boha, vedela sa modliť, poznala vieru aj dôveru. Ako som vyrastala, videla som
veľa vecí diať sa mocou modlitby.
Keď som mala osem rokov, súťažila som v behu s mojimi sestrami a
susednými deťmi. Bežali sme po okolí, aby sme zistili, kto je najrýchlejší. Spomínam si, že som
si myslela: "Áno, ja vyhrám". V tom okamihu som sa zrútila na zem a rozbila si koleno až ku
kosti! Boli sme domáci misionári a nemali sme poistenie, mamička nevedela urobiť nič iné, než
sa modliť a previazať mi koleno veľkým obväzom. Za hodinu som opäť pobehovala po dome.
Moje koleno bolo úplne vyliečené až na malú jazvu, ktorú mám doteraz ako pripomienku na
Bohom vyslyšanú modlitbu.

Často sme zaneprázdnení v živote a nevidíme duchovné útoky vedené proti nám. Pred
niekoľkými týždňami, keď som ukladala Alainu, našu osemročnú dcérku do postele, začala byť
zrazu nepokojná. Nevenovala som tomu príliš veľkú pozornosť, pomodlila som sa nad ňou a
dobre ju zakryla. Ďalšie tri dni sme spolu s manželom boli frustrovaní, keď sa zdalo, že odďaľuje
večerný spánok a nechce spať sama. Konečne, na štvrtý deň ma pri modlitbe napadlo, že to
bude duch strachu, nielen bežné maličkosti, ktoré deti občas vystrašia.
Sadla som si k Alaine a spýtala sa, prečo sa desí večera. Ona sa rozplakala a povedala mi, ako
sa bojí byť sama a v tme a keď je okolo nej ticho. Pochopila som, že na ňu útočí duch strachu.
Začali sme sa s ňou modliť a zväzovať strach aj Satanove lži, uvoľňovať nad ňou pokoj. Zavolali
sme nášho pastora, ktorý sa modlil za jej myseľ a spoločne sme ju učili, ako sa má modliť Božie
slovo a využívať Jeho prisľúbenia. Trvalo ďalšie tri noci modlitieb, než ju duch strachu úplne
opustil, ale skrze modlitbu sme zvíťazili.
Alaina sa vlastnou skúsenosťou naučila, že môže víťaziť mocou modlitby, pretože Boh jej dal
svoj pokoj a každú noc tvrdo spí. Bez ohľadu na to, čo môže prísť na naše rodiny, odpoveď
nájdeme v modlitbe.
"Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.
(Marek 11:24).
Poznámka: Tanya Harrod je ženou misionára Nathana Harroda a požehnaná byť matkou Alainy a Lincolna. Harrodovci
slúžili v Španielsku posledných trinásť rokov a sú pastormi troch zborov v katalánskom regióne. Pracujú na ďalších.
Tanya učí svoje dve deti doma a snaží sa pomáhať vo všetkých oblastiach, v ktorých je to treba, vrátane hudby, práce s
mládežou a výučby.

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/slovenčine, čínštine, svahilčine,
maďarčine, v jazyku tagalog, v indonézskom, rumunskom, talianskom, nórštine,
poľštine, v jazyku hindi, georgianskom, japonskom a švédskom.
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!

