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Matky modlitby
Když jsem byla požádána, abych psala tyto newslettery, bylo mojí vizí a cílem, aby
byly přeloženy do různých jazyků. Bůh otvírá mnohé dveře a tento newsletter je nyní
k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, holandštině,
portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině a brzy přibudou i další jazyky. Pod vedením
sestry Gwyn Oakes, prezidentkou Služby ženám, chceme představit tuto misijní
modlitební činnost za naše děti po celém světě pod názvem Matky modlitby.
Radujeme se a žádáme Boha, aby i nadále žehnal tuto modlitební službu.
- Debbie Akers / Koordinátorka a editorka

Kdo jsme… Od r. 1999: Matky modlitby představují ženy z celého světa, které se
potkávají první pondělí v měsíci, aby se spojily na modlitbě za své děti a za děti
v místních sborech a komunitách.
Naše misie… Jsme odhodlané k tomu, aby byla zachována duchovnost naší
generace i té nadcházející a zároveň usilujeme o duchovní obnovu generace
předešlé.
Naše potřeby… Odhodlané ženy, které se spojí každé první pondělí v měsíci na
speciálně zaměřených modlitbách.
Tři priority modlitby…

1. Spasení našich dětí (Izajáš 49,25; Žalm 144,12; Izajáš 43,5-6)
2. Aby přijaly víru za svou již ve věku, kdy jsou odpovědní (1 Jan 2,25-28;
Jakub 1,25)
3. Aby vstoupily do služby Pánovy sklizně (Matouš 9,38)

Modlitba, na kterou jsem málem zapomněla
Randa Chance
Je pondělí ráno a Dům naděje zažívá chaotický začátek. Zoufalý pes se
dožaduje puštění ven a toast se mi pálí. Zdá se, že mé děti přijdou
pozdě do školy, pokud je nechytnu a neodnesu do auta. Zatímco
napomínám plačícího Gagea za to, že ztratil brýle a boty již po tisící, a
připomínám Devon, aby si přinesla domácí úkol, slyším hlas svého
tříletého Benjamina a ztuhnu. „Mami, zapomněla jsi se modlit.“ Podívám
se dolů do nádherných modrých očí, jeho pusa je ještě pokryta horkou čokoládou a
jeho vlasy trčí na všechny strany. Čeká až shromáždím celé své vojsko a budu se
modlit. Tváří se stejně vážně jako při poslední Večeři Páně s oplatkou a grepovým
džusem. Hluboká svatost pronikla do místnosti toho dne, když jsem viděla malého
Benjamina, jak vypil malý kalíšek s našpulenými rty jako kachna.
Večeře Páně je posvátná příležitost, plná obřadů a zbožné úcty, přesto jsou ale každý
den okamžiky, kdy mohu tuto úctu ke Kristovu tělu a krvi znovu dávat zakusit svým
dětem. My nejíme tvrdý kousek chleba ani nepijeme z malých kalíšků každý den, ale
máme své rituály. Schoulíme se k sobě a děkujeme Bohu za jeho oběť. Děkujeme, že
nás zaopatřuje a stará se o naše potřeby. Žádáme ho, aby nás vedl skrz celý den,
aby nás ochraňoval a pomáhal nám milovat druhé.
Někdy jsou naše svátosti malým divadlem. Jak se modlíme, trochu pootevřu oči,
abych viděla, jak se odehrává němé drama. Jejich oči jsou z úcty zavřené, ale Gage a
Devon jsou v sobě zaklesnutí v boji. Gageova noha pomalu dupne na vršek Devoniny
boty a Devon se na oplátku opře loktem do jeho žeber, zatímco se na tvářích obou
zračí grimasa bolesti. A Benjamin, který je obvykle původcem všeho nesvatého u nás
doma, nedbaje na jejich souboj tiše odříkává se mnou modlitbu. Zakročím a oddělím
je od sebe a pak spolu dokončíme opět v pokoji naši modlitbu. A ta modlitba je stejně
významná jako čas, který strávím na kolenou v přímluvách.
Modlím se za své děti každý den, ale musím dělat více než jen to. Musím být věrná a
učit své děti modlitbě a rozvíjet jejich osobní úctu ve vztahu s jejich Stvořitelem. A tak
zasazuji semínka každé ráno a večer, na začátku i na konci dne, a spolu objevujeme
Boží svatost v těchto okamžicích a On upokojuje naše duše.

Poznámka: Randa je manželkou Shanea Chance a matkou Devon, Gage a Benjamina. Je autorkou a

řečníkem na konferencích, její vášní je pomáhat lidem nalézt uzdravení ze své minulosti a pomáhat
objevovat pravou sebeúctu a povolání v Kristu. Randa a její manžel Shane pastorují církev v San
Antoniu.

Veliká je tvá věrnost
Jamie Albritton
Utrpění se nikomu nevyhýbá: slabý i silný, vzdělaný i neučený, bohatý i
chudý, spravedlivý i nespravedlivý. Žalmista, muž podle Božího srdce,
nás v Žalmu 34,20 ujišťuje: „Mnoho zla doléhá na spravedlivého,
Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.“ Bible je plná zármutku a utrpení.
Od Genesis po Zjevení byly četné války, pronásledování, hladomor a
nemoci na obou stranách tábora – hříšníci i svatí zakoušeli velké
nesnáze. Bůh vydal svědectví o Jobu, že byl spravedlivý člověk.
Nicméně Job byl středem satanova napadení, které si většina z nás nedovede
představit. Bůh nenalezl žádný nedostatek na Jobově víře, ale z nějakého důvodu
Bůh dovolil Satanovi, aby jím pohnul proti jeho služebníku (Job 2,3).
Jsou období, kdy Bůh dovolí, abychom procházeli vodou a ohněm. Mnohokrát
dovolíme těmto vodám, řekám a ohnivým zkouškám, aby nás okradly o porozumění,
že nezáleže na to, co vytrpíme, jsme Jeho a On je náš!
Izajáš 43,1-3: … "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li
ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.“ Bůh nikdy neslíbil, že nepůjdeme skrze
utrpení. Ale zaslíbil, že bude s námi! Jsou chvíle, kdy nás Bůh okamžitě vysvobodí,
ale dějí se také velké zázraky skrz „procházení“.
Je to právě v těchto téměř neunesitelných časech, ve zkouškách vaší víry, v jámě
lvové a v ohnivé peci sedmkrát více rozpálené, kdy Jej poznáváte a Jeho
nepopiratelnou věrnost. Porozuměla jsem, že rosteme v poznání, kým je a
poznáváme moc Jeho vzkříšení skrze účast na Jeho utrpení. Jeho věrnost je nám
skutečně k dispozici v těch nejtěžších obdobích. Tak proč Bůh dovoluje, aby nás
potkávalo utrpení?
Za prvé, Bůh dovoluje, aby lidé trpěli, aby je mohl přivést na místo zlomenosti, která
je nezbytná pro spásu. Žalm 119,67: „Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní
dodržuji, co jsi řekl.
Za druhé, Bůh dovoluje, abychom trpěli, abychom se naučili poslušnosti.“ Ačkoli to byl
Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel.“ (Židům 5,8).
Také Pavlův osten v těle nabízí porozumění, že utrpění umožňuje, aby Kristova moc
skrze nás více proudila. „Ale on mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti
se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc
Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro
Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2 Kor. 12,9-10).
V neposlední řadě, Bůh dovoluje utrpení, abychom mohli sami těšit ty, kdo trpí.
„Pochválen buď Bůh… On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit
ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ (2
Kor. 1,3-4).
Je důležité v těchto obtížných časech se Boha ptát „Co se snažíš ve mně vypůsobit?“
Volání našeho srdce by mělo znít: „Proměň mě, tvaruj mě pro slávu tvého království,“
s tím, že víme, ať už procházíme čímkoli, Ježíš nás stále miluje, On je věrný a nikdy
nás neopustí a nenechá.
Poznámka: Jamie Albritton a její manžel, Greg, pastorují v Loveland, Coloradu a jsou hrdými rodiči Emrie, Edyn a
Creeda. Jamie miluje vyučovat Boží slovo sloužit druhým. V současné době slouží jako žena pastora ve sboru
Pentecostals of Loveland a je prezidentkou Služby ženám ve státě Colorado.
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Svědectví chvály
Včera jsem obdržela zprávu od svého syna ohledně mladíka, který přinesl zbraň do školy.
Škola je zavřená,prosím modlete se.
Byla jsem v pohotovosti a požádala ostatní, aby se se mnou modlili. Policie si vedla uvážlivě a
rychle zadržela podezřelého. Měl s sebou dvě zbraně, pušku v autě s několka plnými
zásobníky. Vděčná, že nikdo nebyl zraněn! Uzávěra byla po několika hodinách odvolána,
jakmile policie prohlásila školu znovu za bezpečnou. Podle následných zpráv, domácí pokoj
tohoto mladého muže byl plný nábojů a záznamů loňské střelby v kině v Colorádu.
Dnes mi Pán připoměl mého syna a jeho bratrance, kteří každý týden pořádají Biblická studie
v této škole. Měli pouze pár nových návštěv a často jsou tam pouze oni dva a tak ten čas
využívají k modlitbě. Někdy mému synovi připadalo, že se příliš nic neděje, ale teď s ohledem
na tuto situaci, nemohu si pomoct, ale Bůh zakročil velkým způsobem. A jejich úsilí, ochota a
modlitby mnoho dokázaly.
(Toto svědectví chvály pojednává o události, která se odehrála na Univerzitě New Haven,
West Haven, Connecticut 3. prosince 2013) -Nina Johnson

Myšlenka modlitebního setkání
Modlitební konference, Tucson, Arizona

Modlitba za naše děti!

Citát
Být křesťanem bez modlitby není stejně tak možná jako být naživu a nedýchat.
-Martin Luther

Z Poštovní Schránky
Děkuji Vám za Vaši vřelou práci při pozvedání této služby. Způsobuje rozdíl v životech tak
mnoha. Naše církev je požehnaná znovu a znovu skrze modlitby našich věrných matek
modlících se na setkání každé pondělí večer.. -Orvada Churchill, AK-Yukon Prezidentka
Služby ženám

Slovo
editorky
Bůh dělá mocné věci!
Prosím zašlete svědectví chvály na: doz@aol.com nebo
debiakers@aol.com
Zvláštní poděkování mnoha překladatelům a korektorům. Děkuji Vám
všem za Vaše břímě a touhu pro práci Boží a tuto Modlitební Službu!
Debbie Akers

Praying the Word Effectively $14.95
ISBN-13:9780757729676
Promises for all situations in life are found in God?s Word. Learn
to pray the Word and be effective in your prayers. This
comprehensive book will awaken your desire to search for more
of God's promises. Spiral bound to lay flat for use at home, on
prayer walks or in the church prayer room.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!
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