Инструкции за молитвата "Призивът на Неемия"
Молете се по 1 час дневно.
1.Покайте се
◦ Покайте се за всички известни и неизвестни грехове. Помолете Отец да
ви разкрие сферите от живота ви, в които Го огорчавате.
◦ Покайте се за греховете на вашият дом, както и дома на бащите ви.
2.ВЪРЖЕТЕ врага.
◦ Заповядайте на врага, като му говорите директно със заповед да спре
ослепяването на очите ви в областите, в които ви мами и вие дори не
подозирате за това.
Това е КРАЙНО ВАЖНО защото може да бъдете под влияние на врага и
дори да не го знаете!
◦ Вържете всяко родово проклятие, затворете всички врати, които са се
отворили в резултат на травмиращите събития в живота ви, и се покайте
за всички лични грехове.
◦ Минете през всички сфери, където водите борби ( зоните на
конфронтации), и във всяка от тях напомняйте на врага, че няма нито
властта, нито силата над живота ви, както и че няма право да краде
благословенията от вашия живот.
3.Прославяйте
◦ Отдавайте хвала на Бога за това Кой е Той и за всичко, което е
направил. Хвалете Неговото Свято име. Хвалете Го за това, където сте
сега в живота си, без значение колко силно е чувството ви за победа или
поражение. Благодарете Му за възможността да Го опознаете повече.
Благодарете Му за всичко, което Той вече ви е показал в духовния ви
живот. Кажете му, че е привилегия да се жертвате и да страдате за Него,
и че това страдание дори не е близо до Жертвата и страданието, които
Синът Му е понесъл за нас.
◦ Прославяйте Го, заради това, че снабдява ежедневните ви нужди и ви
обезпечава.
▪ Говорете за всичко подробно.
▪ Говорете със страст. Това има значение!

▪ Псалми 144-150 са чудесни за провъзгласяване на хвала към Бога.
4.Попитайте Го за какво да се молите.
◦ Често прескачаме директно към това, за което ние искаме да се молим,
без дори да се консултираме с Този, Който знае нашите нужди!
◦ Чуйте гласа Му в тишина.
◦ Положете пред Неговия трон прошенията за нещата, които Той започва
да повдига във вашия дух. С молитва потвърждаваме Неговата воля и
слава във всяка ситуация.
5.Молете се за живота си.
◦ Номер едно, за което трябва да се молите - това е МЪДРОСТ. Без нея
всичко друго е без значение. Именно мъдрост е попросил Соломон, чрез
нея управлява цяло царство.Финанси, взаимоотношенията и всички други
аспекти от живота зависят от това дали имате разума на Йахве. Молете
се и искайте мъдрост, както вода!
▪ Притчи 3:13-18 "Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, И
човек, който е придобил разум, Защото търговията с нея е по-износна от
търговията със сребро, И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато. Тя е
по-скъпа от безценни камъни И нищо, което би пожелал ти, не се
сравнява с нея. Дългоденствие е в десницата й, А в левицата й богатство
и слава. Пътищата й са пътища приятни, И всичките й пътеки мир. Тя е
дърво на живот за тия, които я прегръщат И блажени са ония, които я
държат."
◦ Молете се за страх от Бога. ▪ Притчи 1:7 " Страх от Господа е начало
на мъдростта"
▪ Притчи 8:13 "Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост
и високоумие, Лош път и опаки уста"
▪ Притчи 15:16 "По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели
много съкровища с безпокойствие"
◦ Молете се и поискайте разбиране, различаване, знание ▪ Притчи 2:3
-5 "Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума, Ако
го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища, Тогава
ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога."
◦ Помолете се Той да открие и подхранва духовните ви дарби.
◦ Молете се Той да унищожи всяка гордост в живота ви.
◦ Помолете Го да ви помогне да отдавате своето време, таланти и
съкровища на Него и на Неговия народ, за Негова слава и да го направите
с чисто и радостно сърце (доброволно). Помолете Го да ви напомня, че не
сте ваши собствени, но че сте били купени с цена (1 Коринтяни 6: 1920).

◦ Молете се Той ви отваря ушите на онова, което Той казва, а за това,
което говорят другите хора - просто да няма голямо значение за вас.
◦ Молете се ТОЙ да ви помогне да чувате другите със сърцето си, а не с
ума.
◦ Помолете Го да отстрани всяка отрова от устните ви. Помолете Го да ви
помогне да изговаряте само живот за вашия съпруг/ вашата съпруга,
деца и т.н.
◦ Молете се да считате за голямата радост изпитанията и скърбите,
защото разбирате, че само това наистина може да ви очисти и да ви
направи подобни на Него. Не Го помолете да облекчава тежестта ви.
Помолете Го за търпение и сила, за да я понесете.
◦ Молете се за това: плодовете на Духа да растат и да стават видими в
живота ви.
Галатяни 5:22,23

" А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание..."
6. ДРУГИ моменти в молитвата
◦ Молете се за възстановяването на двата дома на Израел и за идването
на целия Негов народ под Завета, както във вашето място на
пребиваване, така и по целия свят.
◦ Молтете се за мира на Йерусалим, молете се за това, светските власти
да започнат да призовават името на Йахве.
◦ Молете се за властите във вашия град, регион и държава.
◦ Молете се за съпруга/та и децата си.
◦ Молете се за вашите духовни водачи.
◦ Помолете се за враговете си ... да дойдат в покаяние и врагът да
престане да заслепя очите им. В същото време ние да се молим
плановете на враговете да бъдат съсипани и устите им затворени със
силата на Йахве, и че само така ще бъде възможно да капитулират пред
Него, в покаяние.

◦ Помолете се ТОЙ да възстанови характера, силата и властта на Неговото
име на земята, чрез Духа на Йешуа и Истината за Неговата Тора. Молете
се за ПРОБУЖДЕНИЕ!
◦ Молете се Той да излива върху нас Святият Си Дух и да покаже славата
Си за нас с единствената цел: да ни подготви напълно, за да бъдем
Светлина за народите ... и народите да познаят, че Той е Господ!
◦ Молете се ЛЮБОВТА да се влива в Неговия народ и за Неговия народ,
като това ДА ДОВЕДЕ ДО ЖЕЛАНИЕ да се съблюдават Неговите заповеди.
◦ Молете се милиони хора да отдадат живота си на Месията Йешуа и да
не остане на Земята място, където да не са чували славния призив за
връщане към Него и Неговия съвършен Закон на свободата!
◦ Молете се за това дарбите и плодовете на Неговия Дух да бъдат
очевидни и изобилни, докато се завръщаме при Него.
◦ Молете се по целия свят Той да въздига нови пастири и водачи, които да
са по Сърцето Му, така че да водят Неговия народ в събранията, според
завръщането на народа Му към Неговата Тора.
◦ Молете се по целия свят Той да обедини и издигне смирени водачи,
които имат сърцето на Отец и желаят да виждат как хората идват при
Йешуа и следват Неговите пътища ... и да имат таланта и призванието да
водят световното пробуждане в Неговите пътища.
◦Молете се Отец да ни даде достатъчно време да достигнем до всички
изгубени овце на Израилевия дом!

