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Efektívna horlivá modlitba
Tabitha DeTemple

Už ste niekedy sedeli a sledovali svoje deti alebo dieťa známych, keď kričali,
hrali sa alebo sa nejako inak vyjadrovali? Som vždy v úžase, s akou vášňou
sa vyjadruje moja dcéra Esther. Do všetkého, čo robí, dáva toľko emócií a
intenzity. Mnohokrát sa prichytím ako jej závidím jej nadšenie pre tie
najjednoduchšie veci. Keď som začala písať tento článok, vzal ma do Žalmu
63:1 a k tomu, aký vášnivý bol Dávid vo svojich vyjadreniach a túžbe po
Bohu. "Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe.
Po tebe túži moje telo na suchej a pustej zemi bez vody."
Pred niekoľkými mesiacmi sme boli na stretnutí cirkvi a bol skoro čas na vyzvanie k oltáru a
moja dvojročná dcéra išla na zem a začala volať k Bohu. Nerozumela som všetkému, čo
povedala, ale úprimne a horlivo sa modlila. Keď sme sa všetci začali modliť, cítili sme mocnú
prítomnosť Boha v celej budove. Ľudia sa nemodlili krátko, ani sa neponáhľali ukončiť
stretnutie, ale podľa príkladu malého dvojročného dieťaťa šli tvárou k zemi a s plačom volali k
Bohu. V druhej knihe Kroník 7:14 sa hovorí: "Ak sa môj ľud, po mne pomenovaný, pokorí,

bude sa modliť a hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies,
odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. "
Keď sa pokoríme pred Bohom a odovzdávame sa mu úplne celí, doslova oživíme slová z listu
Židom 5:16b: "Veľa zmôže horlivá modlitba spravodlivého." Efektívne a horlivo sa modliť
jednoducho znamená modliť sa s vášňou a s úmyslom, že sa niečo stane. Naše deti sú
prirodzene vášnivé, ale ak v nich nebudeme kultivovať vášeň pre Božie veci a nebudeme im
príkladom, potom ako vyrastú, nahradia Boha vášňou pre veci tohto sveta.
Poznámka: Tabitha je štyri roky vydatá za Daniela - jej najlepšieho priateľa a dôverníka. Majú jedno krásne dievčatko,
Ester. Sú misionármi v Gruzínsku. Tabitha väčšinu svojho života strávila v službe, najskôr v domácom misijnom zbore
s rodičmi a teraz na misiách so svojou rodinou.

Pred vzrušujúcou časťou
Laurie Sims

"Aké je tvoje tajomstvo?" Chcela si niekedy položiť túto otázku tým, ktorí sa
zdajú dostať na každú modlitbu odpoveď? Možno máš pocit, že si sa modlila a
modlila, ale tvoje horlivé modlitby zostávajú nezodpovedané. Poznám tú
bolesť, moja priateľka. Možno si myslíš, že vlastnia "špeciálný telefón", a tak
majú priamu linku s Bohom. Musím ti povedať, tvoje spojenie s Bohom môže
byť rovnako mocné ako ich. Takže aké je ich tajomstvo? Pozrime sa na
Jakubov list 5:14-18.
Jakub sa pýta: "Je niekto chorý medzi vami?" Dáva pokyn na vyzvanie starších zboru, aby sa
modlili a pomazali chorého olejom v mene Pánovom. Pokračuje v tom, že modlitba z viery
zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. Ale potom pasáž ďalej hovorí: "A ak spáchal hriechy,
odpustí sa mu." Hmmm. Musí tu byť dôvod prečo sa tu odpustenie spomína, hoci často túto
časť preskakujeme ako kamienky na povrchu jazera.
Čítajme preto ďalej, aby sme našli kľúčový prvok, ktorý môže brániť našim modlitbám a prečo
tu bolo odpustenie zahrnuté. Vo verši 16 čítame: " Preto si vyznávajte navzájom hriechy a
navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili." Wau. Tam je tá kľúčová zložka. Musíme sa
pripraviť skôr, ako môžeme očakávať, že zvyšok bude fungovať. Pokánie nemožno vynechať,
avšak v našej netrpezlivosti máme sklon k ponáhľaniu sa k "vzrušujúcej časti", ktorá nám
hovorí: " Veľa zmôže horlivá modlitba spravodlivého. "
Odpoveď, ktorú hľadáme, môže byť práve tu. Ak naozaj chceme odpovede na naše modlitby,
urobme malú pauzu, než sa dostaneme do vzrušujúcej časti, ktorá nám umožní pripraviť sa na
vzrušujúcu časť. Sme nedokonalí ľudia, takže často zlyháme aj bez toho, aby sme to chceli. Aj
preto Kristus zomrel za nás. Pripravme sa tým, že najprv hľadáme odpustenie. Ak napravíme
veci s našim bratom alebo sestrou predtým, ako sa budeme modliť, možno zistíme, že teraz
máme kľúč k tomu, aby sme dostali odpoveď na niektoré z našich horlivých modlitieb.
Poznámka: Laurie je starou mamou ôsmym krásnym vnúčatám, oficiálne slúži v UPCI, je manželkou bývalého
pastora, hudobníčkou / speváčkou a lekárskou knihovníčkou na Univerzite medicíny a biovedy v Kansas City. Vyrástla
v južnej Kalifornii, ale teraz žije v Kansas City, kde so svojím manželom, reverendom Terrym Simsom, šťastne slúži v
cirkvi Apoštolského majáku Hamilton v Missouri.

Sila skorej rannej modlitby
Kim Haney
Vyňaté z knihy Ženám, ktoré sú volané od žien, ktoré odpovedali na volanie

Nikdy nezabudnem, keď som to počula prvýkrát. Ako mladá, dvadsaťročná novomanželka, som s mužom asi šesť mesiacov žila u
svokrovcov. Bola to skorá ranná hodina, keď nebo bolo ešte tmavé zvuk reči prenikol cez vetracie otvory z hornej izby a vystrašil ma zo
spánku. Práve v ranných hodinách sa modlila moja svokra.
Vždy mi vravela: "Kim, ak chceš, aby ťa Boh použil, musíš si každý deň
rozvíjať modlitbový život. Je to najdôležitejšia vec, ktorú môžeš urobiť." V druhom roku
manželstva začal môj manžel mať vážne zdravotné problémy. Váha, ktorá na mňa
doľahla s tým, čo môžem v tejto situácii robiť, ma zatlačila do modlitby v skrytosti.
Počas tejto doby som sama začala odhaľovať silu rannej modlitby a zmenilo to môj
život.
Muži a ženy, ktoré chodili s Bohom, mali vždy čas a miesto na stretnutie s Bohom každý
deň. Písma špecifikujú, že sa modlili skoro ráno.
V duchovnej sfére existujú určité chodníky a cesty. Môžeme sa buď vydať cestou, ktorú
pre nás vybral Boh alebo sa môžeme vybrať svojou vlastnou, ktorá je väčšinou
príjemnejšia pre naše telo. Ak sa však spojíme s Božími metódami, uvidíme veľa
odpovedí na modlitby a mocné veci diať sa v duchovnom svete. Biblia nám dáva pohľad
na činnosť anjelov v nebeskej sfére.
Jakub mal v skorých ranných hodinách sen a videl anjelov vystupovať k nebu a
zostupovať naspäť k zemi, aby splnili svoje rozkazy na deň. Toto nám hovorí, že Boh
má svoje cesty a posiela k nám svojich nebeských poslov.
Vidíme, že anjeli sprevádzajú Lóta a fyzicky vedú za ruku jeho ženu a dve dcéry, keď ich
odvádzajú zo Sodomy. Kedy sa to stalo? Ráno. Božia ochrana prebieha skoro ráno
(Genezis 19:15).
"Keď Abrahám včasráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom"
(Genezis 19:27).
Jób vstal skoro ráno, aby obetoval za svoje deti, čo by bolo to isté ako modlitba za ne
(Jób. 1: 5).
Boh ničí zajatie v skorých ranných hodinách. Mojžiš bol poslaný Bohom, aby sa
postavil proti faraónovi, ale nemal to urobiť kedykoľvek počas dňa. Bolo to skoro ráno
(Exodus 7:15).
Dávid poznal silu rannej modlitby (Žalm 5:3, Žalm 63:1).

Ježiš sám poznal duchovné tajomstvo skorej rannej modlitby. "Nadránom, zavčasu,
ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil "
(Mar.1,35).
Myslíte si, že Biblia spomína skoré ráno, len aby vyplnila priestor? Rozhodne nie! Izaiáš
14:12 volá Lucifera "synom rannej zory". Bol zvrhnutý a stratil svoje miesto v nebi, ale
nikdy nestratil svoju povahu. Stále má na srdci, aby nám usporiadal veci do dňa tak, že
toho máme tak veľa, že nikdy neprenikneme k moci rannej modlitby. Keď nevstaneme a
nemodlíme sa, strácame čas spoločenstva s Bohom, požehnania a posvätenia activít
dňa.
Je tu moc, ktorá zostane na vás a pomazanie, ktoré vás bude nasledovať po celý deň,
keď budete kráčať v Božích metódach skorej rannej modlitby. Chodenie v moci Ducha
pochádza z toho, čo má Boh pre mňa na mieste modlitby v skrytosti. Vyskúšajte to šesť
týždňov a uvidíte, ako sa mení vaša cesta s Bohom. On túži, aby jeho Cirkev povstala
do rozmeru moci, citlivosti a autority. Už nikdy nebudete ako predtým.

Poznámka: Kim je vydatá za lásku svojho života, pastora Nathaniela Haneyho. Predsedá službe žien v
Christian Life Centre. Má titul bakalára umenia v službe z Christian Life College a teraz na tejto vysokej škole
učí. Prednáša na rôznych udalostiach pre ženy, je autorkou štyroch kníh a je tiež v službe v UPCI, ale
"predovšetkým" je matkou piatich detí vo veku od 12 do 22 rokov.

" Lajkujte" Ženy modlitby na Facebooku
Na Facebooku nás sledujú v štátoch: USA, Hong Kong, Filipíny, Švédsko, Grécko,
Kolumbia, Kanada, Mexiko, Čína, Keňa, Chorvátsko, Holandsko, Ghana, Jamajka,
Portoriko, Južná Afrika, Fidži, Austrália, Rakúsko, Cyprus, Malajzia, Pakistan,
Taliansko, India, Francúysko, Chile, Anglicko, Etiópia, Libanon, Trinidad, Tobago,
Nórsko, Honduras, Srí Lanka, Nový Zéland, Šalamúnove ostrovy, Haiti, Indonézia,
Papua Nová Guinea, Uganda, Rwanda, Škótsko, Dánsko, Južná Kórea, Nigéria,
Bolívia, Turecko, Japonsko,Afganistan, Nemecko, Bulharsko, Portugalsko a El Salvádor.
Milý vedúci modlitebného tímu, navštív prosím Ženy modlitby na Facebooku a "Lajkuj" našu stránku !!
Facebook Ladies Prayer International Link
Tiež, prosím, pozvi svoju skupinu, aby sa prihlásila k odberu tohto spravodaja ZDARMA na adrese:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl alebo pošli e-mail na adresu:
LadiesPrayerInternational@aol.com
Prosím, zdieľajte tieto informácie so svojím zborom, priateľmi a rodinou. Ďakujeme za to, že ste
súčasťou tejto živej modlitbovej služby a pomáhate nám šíriť slovo o spravodaji ZDARMA a stránke na
Facebooku!

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, švédskom, vietnamskom a v jazyku Banglaa Thai.

Prosím modlite sa s nami za srbského, bulharského a iných prekladateľov.
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!

Ministry Links
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).Text Link

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 na LadiesMinistries.com

See what's happening on our social sites:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-2297895| LadiesMinistries.org

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

