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Nawołanie Do Modlitwy
By Jerolyn Kelley

Niektóre kraje, które możesz odwiedzić, mają regularne „Wezwanie do modlitwy”. Dla
wielu z nich jest to pięć razy dziennie. Niejednokrotnie podczas odwiedzania tych
krajów obudziłam się w nocy, gdy wzywa się do modlitwy. Za każdym razem, gdy
słyszę to wezwanie do modlitwy, jestem wyzwana w duchu. Czy jestem tak samo
oddana mojej wierze? Czy jestem gotowa wstać w nocy, aby się modlić? Czy ustalam
swój dzienny harmonogram zgodnie z czasem, w którym jest wezwanie do modlitwy?
Muszę powiedzieć, że pandemia koronawirusa zapoczątkowała większy czas
nawołania do modlitwy. Koncentruję swój harmonogram wokół sześciu cotygodniowych
wspólnych modlitw plus inne specjalnie wezwane modlitwy. Wierzę, że kościół żywego Boga został
wstrząśnięty w taki czas, jak nigdy przedtem, który to otwiera nowe drzwi służby modlitewnej. To
naprawdę niesamowite być częścią Kościoła Bożego w tym czasie.
Wołanie mojego serca jest o to, żeby ludzie modlili się po za siebie. Łatwo jest modlić się za własne
potrzeby i nasz własny kościół, a może nawet nasze własne miasto. Moje pytanie brzmi jednak: ile
modlisz się za świat? Za narody? Za grupy ludzi? Za klęski żywiołowe w innych krajach? Za dzieci na
całym świecie?
Podobnie jak ja, podejrzewam, że większość ludzi musiałaby nieśmiało odpowiedzieć: „Niezbyt często”.
Od kilku lat Pan codziennie wzywa mnie do modlitwy po za siebie. Tak, potrzeby mojej rodziny, mojego
kościoła i mojego miasta są bardzo ważne. Jednak moje modlitwy mogą sięgać znacznie dalej.
Muszę wiedzieć i wierzyć, że moje modlitwy mogą naprawdę zmienić narody. To nie jest egoistyczne, ale
raczej moja wiara w Boga. Wszyscy musimy wiedzieć i wierzyć, że On naprawdę może wykorzystywać
nas jako jednostki, aby wpływać na narody. Jak daleko więcej może On użyć całą grupę modlitewną,
która skoncentruje swoje modlitwy poza własnymi granicami?
Pandemia otworzyła przed ludźmi wspaniałe możliwości zostania misjonarzami modlitewnymi. W Wielkiej
Brytanii kobiety spotykają się w każdy czwartek o godz. 7.00 przez Zoom, aby modlić się za narody i
terytoria świata. Każda kobieta wybrała co najmniej dziesięć krajów, o które się modli. Każdego tygodnia

inna kobieta przedstawia swoje kraje, a cała grupa koncentruje się na tych narodach.
Równie piękne jest modlitewne spotkanie dzieci w sobotę rano przez Zoom. Jak cudownie jest widzieć
małe dzieci trzymające flagi państw i modlące się za nich. O wiele łatwiej jest wyszkolić dziecko niż
naprawić dorosłego. Im wcześniej możemy nauczyć nasze dzieci modlić się DUŻYMI modlitwami, tym
lepiej.
Musimy regularnie modlić się za tych, którzy nie mają nikogo, kto by się za nich modlił, w tym wiele dzieci
na świecie. Ważne jest również, abyśmy pokutowali za tych, którzy nie zdają sobie sprawy z ich potrzeby.
Dotarcie w ten sposób to prawdziwa miłość agape i to, na czym polega wstawiennictwo. Czy mogę modlić
się za tych, którzy nigdy mnie nie poznają lub nigdy nie będą w stanie mi podziękować? Czy też modlę
się tylko za tych, których znam i tych, którzy uznają moje modlitwy?
Nie chcę być jedną z winnych, o których mówi Ezechiel 22.30, kiedy nie znaleziono nikogo, kto „stałby
wyłomie”. Muszę wiedzieć i wierzyć, że moje modlitwy mogą naprawdę coś zmienić - dla tych, którzy są
blisko i dla tych, którzy są daleko, aby nigdy nie spotkać tej strony nieba.
WEZWANIE DO MODLITWY rozwija się w jeszcze większym stopniu niż kiedykolwiek! Czy spojrzysz
ponad siebie i zostaniesz misjonarką modlitwy? Czy chcesz przeszkolić następne pokolenie, aby robiło to
samo?
Uwaga: Jerolyn Kelley uwielbia pracę misyjną w Europie Północnej. Mieszka w Glasgow w Szkocji i dziękuje Bogu za jej
wspaniałego męża, dzieci i wnuki.

Bóg Nawołuje Nas do Modlitwy
By Carla Burton

Nie lubię porównywać się z innymi; Biblia uczy nas nawet, że jest to głupotą. Wierzę
jednak, że możemy uczyć się od innych. Nauczyłam się osobiście zasad przywództwa
od tych, z którymi nie zgadzam się doktrynalnie. Powiedziawszy to, chcę poświęcić
chwilę na rozmowę o wezwaniu chrześcijanina do modlitwy.
Religia islamska ma podstawową zasadę zwaną adhan, która jest wezwaniem do
modlitwy. Pięć razy - tak, dobrze mnie słyszeliście, pięć razy dziennie - muadhan
wchodzi na głośnik, ogłasza, że czas się modlić i zaczyna recytować wezwanie do
modlitwy. Rozlega się to w całym mieście, a muzułmanie przerywają wszystko, co robią, kładą matę
modlitewną na ziemi naprzeciwko Mekki i odmawiają modlitwę wraz z muadhanem.
Zastanawiając się nad tym, pomyślałam, ilu chrześcijan poświęca czas na słuchanie Bożego wezwania
do modlitwy. Widzicie, jesteśmy bez wymówki. Nie musimy czekać, aż ktoś wezwie nas na modlitwę Bóg wzywa nas w każdej chwili każdego dnia. I Piotr 3:12 mówi nam: „Albowiem oczy Pana zwrócone są
na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich”. Widzicie, Bóg nie ma godzin, kiedy wydział modlitwy jest
otwarty lub zamknięty. Zawsze jest otwarty na modlitwy sprawiedliwych. Zawsze wzywa nas do modlitwy,
w każdej chwili każdego dnia.
Objawienie 3:20 mówi, że Bóg zawsze stoi i puka do drzwi. „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy
mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”. W przeciwieństwie do
muzułmanów, którzy czekają, aby usłyszeć wezwanie muadhana, aby uklęknął i modlił się, Bóg zawsze
wzywa nas do spędzania czasu z Nim na modlitwie. On stoi tuż za drzwiami, czekając na nas, aby je
otworzyć i zaprosić Go do środka.

Problemem nie jest wezwanie do modlitwy, ale głuchota słuchaczy. Nasza cielesność, nasze lenistwo,
nasze rozrywki rozproszyły nasze uszy od słuchania wezwania i odpowiadania na nie. Staliśmy się głusi
na głos naszego Zbawiciela, wzywającego nas do wstawania i modlitwy. Musimy uważać, aby nie
upodobnić się do uczniów w Ogrodzie Getsemane. Chrystus wezwał ich, aby trzy razy czuwali i modlili się
z Nim. On im nawet wytknął powód, dla którego nie mogli w Marka 14:38: „Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe”. W końcu Jezus wrócił do
nich i powiedział im, aby „spali”. Jezus odbył spotkanie modlitewne bez nich. Nie dlatego, że wezwanie
do modlitwy nie było realizowane; to dlatego, że słuchacz nie słuchał.
Zachęcam was, abyście dzisiaj otworzyły uszy i usłyszały nadchodzące wezwanie do modlitwy. Ale nie
zaprzestawaj na tym. Odpowiedz na wezwanie i módl się dzisiaj. Moc jest uwalniana, gdy odpowiadamy
na wezwanie. Nasze ciężary są podnoszone, gdy usłuchamy wezwania. Nasze serca zmieniają się, gdy
słyszymy Jego głos. Dzisiaj nadchodzi wezwanie. Jedyne pytanie brzmi: „Czy odpowiesz?”
Uwaga: Carla Burton została misjonarzem w wieku dziewięciu lat, kiedy jej rodzice zostali powołani na Filipiny. Ukończyła Jackson
College of Ministries z tytułem licencjata w dziedzinie muzyki. Tam poznała swojego męża, J. Kurtisa Burtona, i z czasem zostali
pastorami Kościoła Turning Point w Madison (North Nashville) w stanie TN. Carla jest autorem kilku książek i jest licencjonowanym
ministrem w UPC. Jej prawdziwą pasją jest widzenie życia przekształconego poprzez oświecenie z Biblii. Z powodu tego pragnienia
rozwinęła posługę „Podejścia z pasją”.

Jezus , Sprawca
By Karen Gordon Hemmes

Czy lubisz świetne historie? Najlepsze historie - przynajmniej dla mnie – mają prawą
dziewicę, wyzywającego bohatera i, oczywiście, złego złoczyńcę. Co sprawia, że jest
interesująca? To konflikt między tymi postaciami. Bez tego konfliktu nie ma historii.
Pisarz pozwala bohaterom walczyć w ich zmaganiach, wiedząc, że „długo i
szczęśliwie” nadejdzie. To wszystko jest częścią fabuły.
„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej
mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.”.
(Hebrajczyków 12: 2)
Jezus jest autorem naszej historii życia. On ma to misternie zaplanowane od urodzenia aż do śmierci - z
wszystkimi przygodami i zmaganiami w międzyczasie. Marzymy o życiu „idealnym”, ale jaka to nudna
historia! Zamiast tego życie jest o wiele bardziej bałaganiarskie, niż chcemy. Tracimy zdrowie, bliskich,
pieniądze, a czasem nawet naszą nadzieję. Często zastanawiamy się, jak kochający Bóg może dopuścić
do tragedii.
Józef prawdopodobnie też się nad tym zastanawiał. Ale Bóg pisał historię Józefa, a my, czytelnicy,
widzimy, jak wszystko się łączy. Józef musiał zostać sprzedany jako niewolnik, aby mógł zostać
oskarżony i pójść do więzienia, gdzie spotka kogoś, kto połączy go z faraonem. Bez tych wszystkich
trudnych chwil nie byłby w stanie uratować swojej rodziny. Bóg, autor, znał fabułę.
Bóg pozwolił, aby ciężkie czasy przychodziły do kobiet w Biblii, aby ostatecznie mogły otrzymać chwałę:
• Wdowa syna Naina musiała umrzeć, aby Jezus mógł go wychować.
• Wdowa musiała być prawie bez krzty mąki, aby mogła doświadczyć cudownego zaopatrzenia Boga.
• Głód musiał nadejść, a mąż Rut musiał umrzeć, aby ostatecznie mogła zostać przodkiem Jezusa.
Kiedy nasze życie jest trudne, dlaczego nie przyjąć Jego planu? O ile lepiej ufać, że nasz kochający
„Autor” będzie także „Dokończycielem” naszej wiary? Dlaczego nie modlić się o pokój pośród burz,
wiedząc, że jest tuż obok nas? W końcu On żył też swoją własną historią jako człowiek, a jego życie na

ziemi było pełne wyzwań.
„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu”. (Izajasza 53: 3)
Pamiętajcie, że bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Bez ciemności światło nie ma znaczenia. To
kontrast tworzy błogosławieństwo. Kiedy zaufamy Autorowi, będziemy wiedzieć, że bez względu na to, co
stanie się między naszym „kiedyś” i naszym „szczęśliwie na wieki”, będzie to piękna historia, która
ostatecznie przyniesie chwałę Sprawcy tego wszystkiego.
Uwaga: Karen Gordon Hemmes jest Siostrą nr 3 z sześciu śpiewających Sióstr Gordon, dumną babcią siedmiorga i zawziętą
czytelniczką. Uczęszcza do Vertical Church w Aurora, Kolorado, prowadzonego przez pastora Roberta L. Mitchella.

From the Editor
God is doing mighty things!
Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest już tłumaczony na
Angielski, arabski, chiński, czeski / słowacki, holenderski, francuski, gruziński, niemiecki, grecki,
węgierski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, suahili,
szwedzki, tagalog, syngaleski, Sri Lanki, Cree i tajski

Pomóż nam pomodlić się o więcej tłumaczy!
Jeśli chcesz otrzymać którekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę
na adres LadiesPrayerInternational@aol.com
i z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy mailingowej!
Odwiedz Ladies Prayer International na Facebooku i daj "like" naszej stronie.

Droga Liderko Teamu Modlitwy! Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i
"polub" nasza strone Facebook Ladies Prayer International Link
Ponadto, zaproś swoją grupę do zapisania się na ten BEZPŁATNY biuletyn na stronie:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl lub wysłać e-mail na adres:
LadiesPrayerInternational@aol.com
Proszę podziel się tą informacją ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za udział w tej
kwitnącej służbie modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat BEZPŁATNEGO biuletynu
i strony na Facebooku!

