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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.
2.
3.

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

Jakub 1,25)

Ztracená ovce, ztracená mince nebo marnotratné dítě?
Liane R. Grant
Pouhá představa, že jedno z našich drahých dětí je vzdáleno Bohu, je
srdcervoucí. Chtěli bychom si myslet, že naše vlastní posvěcení jim zabrání,
aby od Boha odpadly, ale bohužel to není vždy ten případ. Nemá smysl
obviňovat rodiče dítěte, které odešlo od Boha...je tolik případů rodin, kdy
jedno dítě je zápáleno pro věci Boží a druhé nikoli.
Jako matky chceme popadnout naše dítě, zatřást jím a dotáhnout k oltáři. Ó,
to úplně neděláme, ale snažíme se o stejný výsledek skrze naše slova,
narážky, slzy a jednání. Nesmíme zapomenout na to, jak je důležité umět
rozlišit, co je opravdu zapotřebí a jak se modlit za svéhlavé dítě.
Minulé léto jsem slyšela vyučovat Dr. Jima Littlese o ztracené ovci, ztracené minci a
marnotratném dítěti z Lukáše 15. kapitoly. Velice mě obohatilo porovnání všech tří
podobenství.
Mince si neuvědomovala svou ztracenost. Děti, které vyrostou ve zbožných domovech nejsou
zpravidla v této situaci, ale v našich komunitách je mnoho dětí, které nemají žádné povědomí

o Bohu a plánu spasení. Potřebujeme se za ně modlit, aby měly s Bohem zkušenost.
Ztracená ovce se zatoulala (ano, nemělo by se to stát, ale stalo). Ovce se ocitla v neřešitelné
situaci a nemohla si pomoci, přesto že zoufale chtěla jít zpět. To se někdy stává i naším
dětem. Potřebujeme se modlit za moudrost, abychom jim mohli pomoci je provést skrze věci,
které řeší a vymotat je z problémů, které si způsobily.
Konečně, je tu také marnotratné dítě, které se svobodně otočilo od Boha a užívá si “potěšení
hříchu”. Nezáleží na tom, kolik kázání a proseb je učiněno, dokud nezakusí bolestnou stránku
zvoleného způsobu života, dokud se jim tento život nezhnusí, nevydají se domů. Ale naše
modlitby hrají obrovskou roli, aby přišly do tohoto bodu obrácení. A je velmi důležité je přivítat
s otevřenou náručí, když se najednou vrátí zpět.
Příště, když se budete modlit za své nebo cizí dítě, dovolte Bohu, aby vám dal rozsouzení
dané situace toho dítěte, tak abyste se mohli modlit vroucné a zacílené modlitby, které je
přivedou domů tam, kam patří.
Poznámka: Liane a její manžel Scott zakládají sbory v Montrealu-Quebecu v rámci programu Metro misijní služby
UPCI. Liane slouží jako Prezidentka služby ženám pro oblast Quebec a je zakladatelkou The King's Translations, což
je skupina dobrovolníků, která poskytuje apoštolskou literauru ve francouzštině.

Autismus a Církev
Denise Wynn
Duben je mezinárodním měsícem o povědomí o autismu. Můj syn byl
diagnostikován autismem před 16 lety. V té době byla pravděpodobnost
onemocnění 1 z 500. Dnes autismem trpí 1 dítě z 88. Tak jako vzrostla míra
výskytu, tak naše církve budou pravděpodobně mít příležitost sloužit
jednotlivcům se speciálními potřebami a jejich rodinám.
Matky dětí s chronickými, vážnými, život měnícími postiženími se denně
modlí, ale pouze někdy cíleně. V naprosté beznaději jsem si vytvořila oltáře
na podlaze v koupelně, na chodnících, v autě, i když kráčím po chodbách. To
jsou ty modlitby, které přicházejí bez schopnosti formovat myšlenky a bez
vůle hovořit.
Chodit do církve je těžké a bez pomoci společenství téměř nemožné. Vše kolem naší letniční
zkušenosti je diametrálně v protikladu proti citlivému systému autisticky orientovanému jedinci.
Můj syn nevydrží v klidu sedět, přerušuje a často vydává hlasité zvuky. Nosí pleny, které
občas prosáknou do lavic a já mu je pak vyměňuji na dámské toaletě. Chápu představu nás
uvést do prázdné místnosti, kde nikoho nerušíme a nikdo se necítí nepříjemně, ale to není
odpovědí. Víme, že vyrušujeme! Víme, že toto chování a zvuky jsou podivné! Ale kam bychom
měli jít? Kde je místo pro naše uctívání? Kde je náš oltář? Kde je naše svatyně? Kam si jdeme
poslechnout kázané Boží slovo? Kde nalezneme společenství, přijetí a lásku?
Efektivně sloužit lidem s autismem a těm, kteří je milují, vyžaduje od církve mimořádné úsilí.
Zacílené modlitby prohloubí povědomí a pomohou vytvořit břemena za lidi se specifickými
potřebami. Jak může církev přivítat lidi s autismem? Odpověď je následující: s láskou.
Otevřete svá srdce, vaše dveře a finanční podporu a zapojte je v cíkrvi na nejhlubší možné
úrovni. Každý pak bude jiný. Jen Bůh ví, jak rozdílný, protože je to On, který je stvořil. Milujte
je, jak On sám je miluje.
"	
  Král jim odpoví a řekne jim:
`Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu
z těchto mých nepatrných bratří,mně jste učinili.´."
Matouš 25:40
Poznámka: Denise Wynn má licenci u UPCI a je Prezidentkou žen pro oblast NJ/DEt. Žije v Newfieldu, NJ se svým
manželem Rev. Gary Wynnem již 24 let. Mají dva syny Aarona a Seana. Se svým manželem slouží jako asistenti
pastora v Spirit and Truth Worship Center. Má titul v Psychologii z Liberty University a pracuje v Behavioral Health. Je
také mentorkou, inspirujícím řečníkem a autorkou knih. www.WHENGODSAYSNOBOOK.com

Zprávy chvály
Od začátku roku jsme pokřitili již 3 děti ve jménu Ježíše a 5 z našich dětí přijaly Ducha
svatého. Jsme nadšení tím, že to pokračuje. Naše církev zažívá probuzení. Celkem již sedm
lidí v našem společenství přijalo Ducha svatého. - Mona M., Bluff City AWC

Jaká radost, má vnučka
Juliana a její kamarádka
Aryana během křtu!
(12. ledna 2014)

-Wanda Chavis

Juliana Chavis

Aryana Matthewson

31 Biblických ctností, jak se modlit za své děti (1-3)
1. Spasení – „Pane, nechť spasení vytryskne uvnitř mých dětí, aby získali spasení, které je
v Kristu Ježíši s věčnou slávou.“ (Iza 45,8; 2.Tim 2,10)
2. Růst v Milosti – Modlím se, aby mé děti rostli v milosti a povědomí našeho Pána a Spasitele
Ježíše Krista“ (2.Petr 3,18)
3. Láska – Zaruč, Pane, že mé děti se naučí žít život lásky skrze Ducha, který v nich spočívá“
(Gal 5,25; Efez 5,2)
Předloženo Gwynem Oaksem. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Použito s dovolením autora.

Ze schránky
Newslettery jsou vždy povzbuzující, ale zvlášť tento měsíc je velmi mocný newsletter s velmi
usvědčujícími a víru posilujícími články. Děkuji Vám. Bůh Vám žehnej. – Sestra Negron,
Německo, překladatelka Matek modlitby

Citát

Musíme se modlit s naším zrakem na Boha a ne na těžkosti.
-Oswald Chambers

Od Editorky
Bůh dělá mocné věci!
Prosím pošlete zprávy chvály a nápady na Modlitební setkání na:
MotherOfPrayerIntl@aol.com nebo debiakers@aol.com
Zvláštní poděkování patří mnohým překladatelům a korektorům.
Děkuji Vám všem za břímě a vášeň pro práci Boží a tuto Modlitební
Službu!
Debbie Akers

Odkazy služby

Matky Memorial

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

Naskenujte si QR kód pro informaci k
Matkám Memorial

Edice - Čistá cesta
Dívka v sukni
Přikryta láskou
Bez masky
Ačkoli jsou tyto knihy psány pro mladé dívky, slouží také
jako výborné zdroje informací pro všechny věkové
kategorie. Objevují biblické principy cudnosti a zbožného
života v příjemném formátu pro čtení.

email ladiesministries@upci.org.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!
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