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Jsi to co si myslíš
Od Ginger Labat

Ve třídě mojí nejstarší dcery bylo heslo s nadpisem „Přemýšlej o tom“
1.
2.
3.
4.

Buď opatrný co si myslíš, protože myšlenky se stávají slovami.
Buď opatrný co říkáš, protože slova se stávají akcí.
Buď opatrný co děláš, protože skutky se stávají charakterem.
Buď opatrný na svůj charakter protože to je to kým jsi.

Není to úžasné jak něco na první pohled tak jednoduché jako myšlenky nakonec určují jak se
chováš a kým se stáváš? Šalamoun to řekl takto „ Tak jako ve své mysli vypočítává, takový on
je“ (Přísloví 23:7).
Martin Luther řekl, „ Nemůžete zabránit ptákům, aby lítali nad vaší hlavou, ale můžete jim
zabránit, aby si stavěli hnízdo ve Vašich vlasech. To je taková pravda. Odhaduje se, že
průměrná osoba má mezi 50 000 a 70 000 myšlenek za den. To je hodně ptáků na odhánění.

Naštěstí jsme dostali perfektní filtr, ve Filipským 4:8 pro každou z těch desítek tisíc myšlenek.
Naše myšlenky by měly být pravdivé, upřímné, prostě čisté, milé, dobré zprávy, ctnostné a
chvályhodné. Pokud to nespadá alespoň do jedné z těchto kategorií, nemělo by to zůstat.
Není divu, že žalmista píše, "Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej
myšlení má." (Žalm 139:23). Naše myšlenky jsou centrum toho kdo jsme a kým se budeme
stávat.
Podobně, myšlenky našich dětí jsou centrálním klíčem k tomu, kým se stávají. Studie ukázaly,
že čím dříve jsme učeni dovednostem jako je jazyk, hudba, a dokonce, sociální disciplína, tím je
to jednodušší se naučit a oceňovat to.
Snaha být aktivní a iniciativní v mladém věku je mnohem méně komplikované, než čekání a
reaktivita. Učení v brzkém věku nastavuje standart a dává biblické porozumění tomu, proč a jak
by věci měli být a je to orientační bod do konce jejich života.
Vždycky jsem říkala svým dcerám, že je to moje práce je připravit tak aby byly zdravé fyzicky,
emociálně, mentálně a duchovně. Naše děti nemusí vždy následovat to, co jsme je učili, ale
dává jim to příležitost být tou nejlepší verzí sama sebe a nastavit je pro úspěch.
Vyučujeme tím, co říkáme, jak se chováme, a jak žijeme, ale nemůžeme předat to, co nevíme a
nemáme. Musíme bojovat za naše myšlenky, protože mysl nepřijde automaticky do souladu
s Hospodinovými plány. Skrze denní modlitbu a čtení Slova, můžeme udržovat, obnovovat mysl
a držet naše myšlenky neustále a trvale spárované s pravdou. Toto je bitva, která je hodná boje!
Poznámka: Ginger Labat je manželka Briana a mámou Brielle a Ashlyn. Pracuje spolu s Brianem ve sboru, který
pastorují v příměstské čtvrti města Chicago. Slouží v Illinoiském distriktu výboru pro ženy a přednáší na mezinárodních
konferencích a setkáních pro ženy. Miluje Mexické a vše o Čokoládě.

Přemýšlejte o těchto věcech
Od Bethany Sledge

"Nevarovala jsem tě, abys to nedělal….?, Kolikrát ti to mám ještě říkat…?
Neříkala jsem…? Zní Vám to povědomě?“ Samozřejmě, přemýšlíte zrovna
jako já. Toto jsou slova Pánova slova pro děti Izraele, pro učedníky, a pro mě.
Ó, to nebylo to, co jste mysleli? Mysleli jste, že mluvím o Vaší rodině? Ano a o
své rodině také. Nicméně, vidíme jednoduše, že od začátku, Bůh věděl, že
vzdělání vychází ze dvou zdrojů: napodobování a opakování.

Dokonce i v dospělém věku se učíme stejným způsobem. A Pavel k tomu napsal“ Ty věci, které
jste slyšeli a viděli u mne, dělejte (Filipským 4:9). Petr řekl, „Protož nezanedbávám vždycky vám
připomínati těch věcí, ačkoli umělí i utvrzení jste v přítomné pravdě“ (II Petrova 1:12). Když my
musíme mít příklady and slyšet pravdu opakovaně, jak mnohem víc potřebují naše děti tyto
metody?

Pán nařídil v Deutoronomiu 6:7, že Jeho lidé by měli A budeš je často opětovati synům svým, a
mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a lehaje i vstávaje. Indikuje, že
výuka se má rozšířit do každého místa. Vidí moje rodina náš vztah s Ježíšem na tržišti, v davu,
nebo jsme to dali do kostela a do „několika minut doma“oddělení“?
Děti napodobují ostatní, takže můj příklad musí oslavovat Boha v každé situaci. Děti na celém
světě „hrají“ kostel doma tím že napodobují nedělní školu a bohoslužby. Demonstruje a
dokazuje moje tím, že napodobují nedělní školu a bohoslužby. Demonstruje a dokazuje moje
chvála a odpověď Bohu model, který je bezpečný k následování? Bude Ježíš spokojený s jejich
chválou, pokud použijí tu mou jako vzor? Naučila jsem se milovat modlitbu už v raném věku,
když jsem slyšela své prarodiče a rodiče mluvit k Bohu. Příležitost být přímluvce vypadala jako
veliká čest a já jsem o ní usilovala, když jsem to viděla v akci.
Modlitba je nejbezpečnější místo kde člověk může odhalit své srdce. Ježíš nikdy nepochybí v
porozumění, vylíčení, nebo rozsouzení nás. Jeho náprava je vždy správná, a On je vždy dobrý.
Žalm 28: 6-7 ukazuje průběh modlitby: 1) Modlím se, 2) Slyším, 3) Jsem posilněn, 4)Pomůže mi,
5) Učím se důvěřovat. 6) Jsem radostný, 7) hlasitě vyjadřuju radost. Přála bych si, aby ti co mě
následují, se naučili cvičit toto privilegium zažívání Ježíšovi lásky, protože já to žiji a vyučuji
každý den.
Poznámka: Bethany Sledge slouží se svým manželem v Německu, budováním a editováním Boží církve. Vyučování dětí
o Bohu je její vášeň a láska.

Meditace nad Božím Slovem
By Carol Clemans

Bůh, náš velký Stvořitel a Zachránce zná sílu myšlenek a slov. Fungujeme
skrze myšlenky, které tvoří naše city a pak obvykle jednáme na základě
našich citů. Když jsou životní okolnosti tvrdé, je tak snadné se soustředit na
negativní aspekty událostí v našich životech. Je to ďáblovo potěšení nás
zavléct do hlubokého zoufalství skrze negativní toxické myšlení. Bůh, v těle
Ježíše Krista měl svůj osobní setkání se satanem.
Satan je otec lži. Narušuje a překrucuje Boží pravdu a mluví tyto lži do našich
srdcí / myslí. Je to ďábelský plán vyrušit nás pryč od Boha a a Jeho pravdy. Smrt a život jsou v
moci našeho jazyka, a ti kteří to milují, budou jíst jeho ovoce. (Přísloví 18:21).
Když setrváváme v negativech, je to jako vyřčení rozsudku smrti našim snům a cílům v
přirozeném a duchovním životě. Náš mozek se dokonce promění v černý. Když se rozhodujeme
myslet a mluvit pozitivně, mluvíme život do našeho ducha a mysli. Náš mozek se rozsvěcuje a
buduje nové spojení. (Ref: Dr. Caroline Leaf.) Naše fyzické tělo odpovídá na naše myšlenky a
slova buď pro zdraví, nebo pro nemoc mysli a těla.
Naše myšlenky a slova nejen ovlivňují naše životy ale také životy lidí okolo nás. Naše rodina,
přátele, sousedi, kolegové atd. náš čtou jako otevřenou knihu. Všichni máme sílu vlivu na
ostatní. Odrážíme Boží slávu ostatním „ v našich tělech a myslích které patří Bohu“ (I
Korintským 6: 18-20).

Bůh, náš úžasný zastánce, říká ve Filipských 4:8 „Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé,
kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné,
jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemýšlejte.“
V každé situaci života, si musíme vybírat a rozhodovat se rozjímat o pravdě, vznešených prostě
čistých, milých, pravdivých a chvályhodných věcech. Musíme se sami sebe ptát, Co je boží
pravda o mém životě? Bůh říká, „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.“ Udělejte rozhodnutí
soustředit se na Boží rozhodnutí. Vzdávejte díky ve všech věcech.
Když se rozhodujeme vzdávat Bohu díky za jeho požehnání, On nám dává sílu den za dnem
milovat Ho a sloužit mu ve všech okolnostech života. Víra je silná i uprostřed bouří života. Věřte
Bohu dál i ve věcech které nemůžete vidět. Nikdy se nevzdávejte a rozjímejte nad Božím
slovem.
Poznámka: Carol Clemans vyučuje bibli, je certifikovaný pastorační poradce, a autorka knihy Boží plán pro rodinu. Carol
vyučovala o slově Božím vice jak 50 let. Vyučuje pro církve a konference z Božího Slova pro duchovní emociální a
vztahový růst. Její vyučující videa jsou na youtube .

Od editorky
Bůh dělá mocné věci!
Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, španělštině,
francouzštině, němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farsi,
češtině/slovenštině, čínštině, svahilštině, maďarštině, tagalog, indonézštině, rumunštině,
italštině, norštině, polštině, hindštině, gruzínsky, japonsky, švédsky, vietnamsky, v jazyce
bangla a thajsky. Prosím, modlete se s námi za srbské, bulharské a jiné překladatele!

Pokud si přejete dostávat jakýkoli z výše uvedených překladů, pošlete prosím svoji žádost na
LadiesPrayerInternational@aol.com a my vás s potěšením přidáme na seznam adresátů.
Navštivte Ženy Modlitby na Facebooku a "lajkujte" naši stránku!

Kdo jsme . . . Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšířena pro ženy na celém
světě, které se potkávají každé první pondělí v měsíci, aby se společně modlily za jejich děti a
za děti v místním sboru a komunitě.
Naše mise . . . Jsme zavázáni k duchovnímu zachování této i další generace a duchovní
obnově generace předchozí.
Naše potřeba . . . Oddané ženy, které se budou scházet každé první pondělí v měsíci a modlit se za své děti.

Tři hlavní modlitební prosby...

•
•
•

Spasení našich dětí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6).
Aby převzaly vládu nad vírou v odpovědném věku (1. Janova 2:25-28; Jakub 1:25).
Aby vešly do služby Pánovy sklizně (Matouš 9:38).

