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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;
3. Aby vstoupily do služby Pánovy sklizně (Matouš 9,38)

Jakub 1,25)

Modlitba za Boží zbroj pro mé děti
Wanda Chavis
S Božím slovem jako Zbraní a Modlitbou jako střelivem – naše děti mohou žít
vítězné životy! Modlete se tuto modlitbu nad svými dětmi každý den a buďte si
jisté, že Boží slovo neselže!
Efezským 6:10-13 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme
svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co
ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe
plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Verš 14: Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti;
Modlete se:
Pane Ježíši, děkuji ti za mé děti. Dej mým dětem jistotu, že stojíš za nimi a odmítáš ty, kteří strojí
proti nim úklady. Pane, modlím se, aby si nám dal mysl, která rozpoznává, jakékoli plány
nepřítele. Rozšiř území mých dětí a nechť prožívání tvé potvrzení, když přikrýváš jejich srdce
jako štít. Nedovol, aby je touha vedla ke kompromisům evangelia, ale dej jim smělost stát za
pravdou. Dej jim hluboké přesvědčení a morální zásady, které odráží tvou svatost. Ochraň naši
rodinu ve válce proti nepříteli. Děkuji ti, Ježíši, že žádná zbraň proti mým dětem neobstojí. Nechť
tvý andělé je dnes obklopují.
Verš 15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje.
Modlete se:
Pane, když se mé děti modlí, dej jim poznat, jako moc je miluješ a že jsi jejich útočištěm a
pevností. Zachovej náš společný rodinný čas a přikryj náš domov svým pokojem. Dej mým dětem
přízeň v naší komunitě a nedovol, aby se srovnávaly s ostatními. Dej jim opravdový zájem o
ztracené duše a osvoboď je z tlaku vrstevníků. Ve jménu Ježíše, ukončuji veškeré úklady
nepřítele proti mým dětem a naší rodině.
Verš 16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
Modlete se:
Ježíši, udržuj mé děti ve svatosti v každém směru. Ochraň je proti duchům svodu, zvláště když
jsou unavení a ve stresu. Dej mým dětem přátele a učitele, kteří je posilní a ochrání jejich víru. Ve
jménu Ježíše svazuji strach z neúspěchu v životě mých dětí. Prosím nedovol, aby jejich víra byla
zničena kvůli každodennímu odporu, kterému čelí, když stojí za pravdou. Nechť mé děti stojí v
bázni před tebou více než před člověkem.
Verš 17: Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
Modlete se:
Bože, uzdrav mysl mých dětí od jakéhokoli zmatení. Ať duch pokání vždy vládne v jejich životě.
Děkuji, že jsi přinesl plnou spásu mým dětem v raném věku. Žádám tě, aby přijali za svou tuto
pravdu a aby jsi je pomazal olejem veselí namísto smutku. Oblékl je do šatů chvály namísto
sklíčeného ducha. Ať znají tvé plány, kdy je chceš zahrnout úspěchem, nadějí a budoucností.
Veď jejich kroky podle tvého slova a narovnej před nimi cestu. Požehnej mé děti v osobních
ztišení před Tebou, dej jim vhled a dovol, aby se tvé slovo stalo jejich zdrojem potěšení. Použij
mé děti ve službě tvé sklizně – uč jejich ruce bojovat v Duchu – skrze tvé Slovo.
Verš 18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale
se přimlouvejte za všechny bratry;
Modlete se:
Pane Ježíši, modlím se toto přikrytí ochrany nad mými dětmi. Uvolni tuto ochranu a požehnání
Izajáše 58,8: “Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva”.
Ve jménu Ježíše!

Poznámka: Wanda vyrostla v domě misionáře a pastora. Je vdaná od r. 1975 za Jeffa L. Chavise a slouží po boku svého
muže, pastorují již přes 25 let multikulturní/armádní církev. Své tři syny Brocca, Cortta a Kylea vyučila v domácí škole;
(nyní jsou všichni tři naplno zapojeni do služby) pak promovala v roce 2012 s bakalářským titulem ve vědě a alternativní
medicíně. Připojila se ke svému muži a naplno slouží a je Prezidentkou služby ženám pro oblast NC. Wanda je nyní velmi
žádáným řečníkem na ženských konferencí a je obdarovanou autorkou. Má velké břemeno za ženy a dcery pastora a je
osobně mentorkou mnoha. Její webové stránky: www.wandachavis.com.

Podobenství
Orvada Churchill ‘
Efezským 6:11-18
Bylo nebylo, v jedné malé vesničce obklopené stovkami draků, žili na kraji
tmavého lesa bok po boku dvě rodiny. V každé z těchto rodin žili matka a otec s
jedním synem. Obě rodiny věděli o dracích a take věděli, že musí oblékat dobrou
zbroj každý den. Obě matky vykukovaly z oken, aby zahlédly některého z draků,
ale draci byli malí a ukrývali se v keřích. Ani jedna z matek nemohla postřehnout
jakékoli nebezpečí, ale dobře věděly, že musí mít vždy zbroj na svém místě, i
když nemohly tyto malé draky vidět.
Každý ze synů rostl a rostl až přišel den, kdy měli opustit domov a každý den docházet do
vesnické školy. Jaký den, kdy každý ze synů vyšel ze dveří plně vyzbrojen vstříc poprvé světu
sám za sebe. Matky zářili, jak hleděli na své mladé muže, kteří se vydali na cestu.
Každé ráno, otcové stávali brzy, aby mohli vyjít do lesů pokácet dřevo pro vesnici. A každé ráno
matky probouzely své syny, aby společně nejdříve oblékli zbroj před ranní prací nebo polévkou s
chlebem. Ale jedna z matek zůstávala v posteli o něco déle během dlouhé chladné zimy. Otec
odešel a matka vyskočila z postele aniž by měla chvilku navíc a rychle nakrmila svého syna a
nahodile oblékla svého syna do zbroje a vypravila ho ven ze dveří. Ve skutečnosti chodila spát
dříve a dříve, namísto aby naleštila zbroj celé rodině. Všechna zbroj pomalu rezla a ohýbala se a
chlapec rychle vyrůstal z jeho zbroje. Nutně se potřebovala začít zabývat problémem se zbrojí,
ale měla tolik povinností kolem…
I matka bydlící vedle měla spoustu povinností a zpravování zbroje musela dělat pozdě v noci,
když už chlapec spal. Opatrně naostřila jeho nůž, ujistila se, že podrážky obuvi jsou dost pevné a
vybouchala zarážky na jeho štítu a přilbě. Rovněž s velkou pečlivostí prohlédla bederní pás a
pancíř předtím než ráno ulehla do postele. Poté každé ráno vstala se svým manželem a spolu si
navzájem prohlédli své zbroje než vzbudili svého syna. Když jej probudili, s velkou opatrností jej
do zbroje oblékli a připomněli mu k čemu co slouží, kdyby se potřeboval ochránit od malých
draků. Jeho matka mu také připomněla, jak se má o svou zbroj sám starat, kdyby jednou ona
nebyla schopna.
Malí draci taky postupně rostli a stávali se odvážnými. Už se více neukrývali v keřích, ale nyní už
začali stíhat malé chlapce. Když první z chlapců o tom pověděl své matce, ona jen rychle
namítla: “Musíš utíkat rychleji!” Když pak o tom i druhý syn pověděl své matce, odpověděla mu: “
Budu více dbát, aby tvá zbroj byla vždy pevná a dobře upnutá a ráno si ještě přivstanu, aby vše
bylo v pořádku!"
Když jednou první z chlapců zaklopítl kvůli děravé podrážce, draci nabyli odvahy a začali ho
drápat. Jednomu z draků jménem Lži se podařilo chlapce svléknout z bederního pásu, zatímco
další z draků Nevěrnost ho obral o jeho štít. Nespravedlnost, krutému a ošklivému draku se
podařilo přiblížit k chlapci zezadu a sundat z něj jeho pancíř. Nyní byl už jen chlapec nalezen s
rezavým mečem a přilbou. Švihal mečem, jak nejlépe mohl, ale meč byl tak tupý a rezavý, že se
na nic nezmohl a raději meč zahodila a byl poražen. Jak naklonil hlavu, spadla z jeho hlavy přilba
a odkutálela se pryč. Když si draci dost nahráli, odešli pak hledat zase jiného chlapce, kterého by
mohli mučit a porazit.
Když druhý z chlapců uviděl, že se draci blíží, dobře se na ně připravil, použil svůj meč a nakonec
utekl od hnusných malých dráčků.

V prvním z domů byl tehdy v noci velký zármutek, když se otec s matkou snažili chlapce utěšit a
ošetřit všechny rány, které na těle a duši utržel. Matka se rozhodla, že už více nebude
zanedbávat chlapcovu zbroj. Byla moc vděčná, že i přes veškerou práci ji přišla na pomoc druhá
matka a pomohla ji znovu naleštit a opravit chlapcovu zbroj.
Poznámka: Orvada Churchill učila od roku 1966 ve státních i soukromých školách, nyní je učitelkou v domácím
vzdělávání. Je rovněž 45 let manželkou pastora a oddanou modlitebnicí za své děti, snachy, zetě a za svých 6 vnoučat.
Orvada je také Prezidentkou služby ženám pro oblast Aljaška/ Yukon a obdarovaným řečníkem a spisovatelkou.

Matka marnotratného syna
Kde byla matka marnotratného syna
ten den před mnoha lety?
O čem přemýšlela,
čeho se bála,
když přihlížela jeho odchodu.
Kolikrát v temné noci
ji stekla slza po tváři?
Vstala z postele
na kolena poklekla,
aby se modlila za jeho bezpečí?
Jaké měla dny v její neznalosti?
Byl naživu? Byl v teple? Byl v pořádku?
Kdo byli jeho přátelé?
A kde hlavu složil?
Stál při ní někdo, komu by se mohla svěřit?
Ó, ale ten den, kdy pohlédla ven,
nedívala se snad už tisíckrát.
Zalila její duší nevýslovná láska?
Plakala?
Co říkala?
Myslím, že když otec syna přívítal
a syn svého bratra,
služebníci ustoupili z cesty,
aby mohl vejít do dveří
a spočinout v čekající náruči své matky.
Neznámý autor
Předala Brenda Bowley

Odkazy
Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Svědectví chvály
Po 20 letech odpadlictví přišlo “jedno z našich dětí” se svou matkou v neděli do církve. Přijal
Ducha svatého a byl pokřtěn ve jménu Ježíš! Děkuji Wando, že jsi to nikdy nevzdala se svým
nejstarším synem Terrencem.
Wanda M je koordinátorkou DOZ/Matek modlitby v Christ Templ -Joyce R a Karen S, PHX AZ,
Pastor G Hogan

Náměty k modlitbám
Během našeho setkání Matek modlitby, jsme dělaly modlitební procházku kolem části budovy pro
Nedělní školu. Zašly jsme do jednotlivých tříd a modlily se za každého studenta, aby měl lásku
pro věci Boží a aby Bůh požehnal a povzbudil každého učitele.

Citace

Dokud Bůh neotevře další dveře...Chvalte ho na chodbě!
Slovo od editorky
Bůh dělá mocné věci!
Prosím pošlete svědectví chvály a náměty k modlitbám pro Matky modlitby
na: MotherOfPrayerIntl@aol.com nebo debiakers@aol.com
Zvláštní poděkování mnoha překladatelům a korektorům. Děkuji Vám za
Vaše břemeno a vášeň pro Boží práci a službu modlitby!
Debbie Akers

Dívka v sukni..................................... $10.00
PPH Stock #: 22690 Lori Wagner
Jak úžasné! Konečně kniha napsaná přímo pro dívky – kniha o
důležitosti a kráse svatosti. “Dívka v sukni” nám pomůže si uvědomit,
proč je tak důležité zaujmout stanovisko v dnešním světě a stát za
čistotou a cudností. Autorka předkládá skvělý přístup k tomu, co Bible
učí, jak chodit, jak mluvit a oblékat se.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!
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