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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)

Moc Vašich slov
Dianna Tuttle
Lidé, kteří dávájí dětem nálepky jako: příšerný, problémový, hotové peklo, zasévají
špatná semena do jejich životů. Nazývejme je raději inteligentní, starostliví, Boží dar.
Pochvalte je, když se sdílí, jsou slušní, laskaví a poslušní. Děti se časem obléknou
do charakteru, který jim přisuzujeme našimi slovy. Slova potvrzení, lásky, kritiky nebo
zesměšnění. “Jazyk má moc nad smrtí i životem". (Přísloví 18:21)
Povolání se stát misionářkou bylo pro devítiletou holčičku naplněnou Božím duchem velmi skutečné.
Spočinulo na ní silné břemeno získat ztracené duše jako misionářka. Slzy jí tekly po tváři, jak se ji
Bůh dotýkal a jemně ji volal k tomuto povolání. Slova povzbuzení od její maminky zněla: “Miluj Ježíše
celým svým srdcem. Žij pro něj každý den; vždy buď ochotná jít kamkoli tě povede.” Láska a
promodlené instrukce, slova potvrzení od zbožných rodičů, to mě vždy pomohlo provést a
nasměrovat na mé cestě napříč roky.
Dospívající ve svých náctiletých letech vždy hledají místo, kam by zapadli. Slova potvrzení jsou velmi
potřeba. Mluvte pouze laskavá slova s duchem modlitby, když je potřeba napomínat špatná
rozhodnutí, která se mladí dopouští v různých obdobích. Namísto naštvaných slov kritiky, pochvalte je
za to, co udělali správně. Zdůrazňujte vždy hlavně správné chování. Slova pomáhají dětem
porozumět, kdo jsou a co představují. Děti se mohou stát věrnými Božími služebníky. "Krotký jazyk je
stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí." (Přísloví 15,4)
Jednou když jsme byli mimo domov, dvě děvčata od sousedů vlezla do naší kůlny, kde jsme měli
králíky. Když se přišlo na to, co holky provedly, zapojili se do toho i jejich rodiče.
Jedni z rodičů neprojevili vůbec žádný zájem se tím zabývat, ale druzí přivedli svou dceru, aby se
nám omluvila za své špatné chování s tím, že bude následovat trest. Následující týden měla zákaz
chodit ven po škole.
Obě děvčata pocházela z nekřesťanských rodin, přesto každá rodina ctila jiné hodnoty. Jedna rodina
zaujala pozitivní reakci k výchově a druhá z rodin neuděla vůbec nic. Jedna z dívek se pak stala v
dospělosti respektující mladou ženou s morálními hodnotami a druhá se zapletla do pochybné
společnosti lidí a upadla do drog.
Mluvte dobrá slova do životů dětí. Ať se toto stane vaší modlitbou: "K mým ústúm, Hospodine, postav
stráž, bránu mých rtů prosím chraň”. (Žalm 141:3)

Poznámka: Dianna Tuttle je matkou dvou dětí, babičkou pěti a brzy již šesti vnoučat. Ona a její manžel byli zapojeni do služby v Oregonu
předtím než je Bůh povolal do Evropy. V letech 1982-1984 sloužili pod AIM programem jako misionáři v Německu. V roce 1984 přijali
pověření jako misionáři pro Nizozemí. V současné době slouží jako Oblastní ředitelé pro Evropu a Blízký Východ UPCI, kdy ještě sestra
Tuttle zároveň slouží jako Koordinátorka služby ženám pro Evropu a Blízký východ.

Vaše slova mají moc
Anita Harding
Co by byl život bez slov? Naplní vaše srdce úzkost, když o tom dlouho přemýšlíte?
Mé určitě ano. Každý den používám slova. Nemohu prostě bez nich žít. Slovy
vyjadřuji svou radost, smutek, city, vděčnost a mnohem více.
Jako malé mi maminka předčítala slova z knížek. Jak četla každý příběh, slova pro
mě ožívala. Možná právě z toho jsem získala svou bujnou představivost. Častokrát
jsem usínala s jejími slovy, která mi stále zněla v uších.
Dnes jsem ženou, kterou opravdu formovala slova, která ke mně byla v dětství
mluvena. Není nic sladčího než slova lásky, povzbuzení, útěchy a pochvaly od svých nejbližších.
"Jak sladce mi chutnají tvé výroky, sladčí než med jsou ústům mým" (Žalm 119:103).
Nejdůležitější pro mě bylo slyšet slova modlitby v našem domově. Když se mí rodiče začali modlit,
vždy náš pokoj prostoupil klid. Netrvalo dlouho a naše slova se změnila v nebeskou řeč. Bylo to v
těchto dobách, kdy jsem se naučila skutečnou moc modlitby.
"Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte" (Matouš 21:22).
Bylo to v našem domově, kde jsem se naučila milovat Boží slovo. Bylo běžné, že jsme citovali Boží
slovo v různých situacích, které v našem domově vyvstaly. Čím více čtu z Bible, tím více se
zamilovávám do Ježíše.
"Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestu" (Žalm 119:105).
Nyní, když hledím do očí mých VNOUČAT, zdá se mi, že v nich mohu zahlédnout trochu třpytu mých
rodičů. Cítím jejich přítomnost, když vidím, jak má VNOUČATA zpívají a uctívají. Vzpomínky na mého
syna a dceru ožívají a zaplavují mé srdce, když si připomínám jejich přijetí Ducha svatého a křest ve
jménu Ježíše. Je nyní radostí mého života sledovat, jak vedou své děti v Božích cestách.
A tak přemýšlím… Promodlila jsem dost slov v mých modlitbách, aby vydržely z generace na
generaci? Tato myšlenka mě přivádí na kolena každý den. Musím mluvit slova v modlitbách nad mojí
rodinou. Nemohu vynechat jediný den, kdy bych nevyslovila v modlitbě jejich jména. Jejich věčnost
závisí na nás.

Poznámka: Anita Harding byla učitelkou nedělní školy a také sekretářkou Služby ženám pro Západní oblast UPCI, nyní je v důchodu. Je
vdaná za lásku svého života, Rev. Gary Hardinga již 37 let. Mají dvě děti a pět vnoučat, kteří s nimi spolu slouží v církvi Powerhouse v
Orangevale, CA.

Slova modlitby jsou mocná
Tiffini Countaway
"Klacky a kameny mi mohou zlomit kosti, ale slova mi nikdy neublíží" Už jste někdy
řekli tato slova? Nebo vám byla řečena?
Slova tvoří náš svět, tvarují naši víru, zacelují, vdechují život do smrti a zaslibují nám
budoucnost. Slova promlouvají lásku a nenávist, mohu být negativně a pozitivně
zabarvena, nasměrovávají nás, jsou součástí našeho každodenního života. Slovům
neunikneme, ale nejdůležitější jsou slova modlitby.
Modlitby jsou slova mluvená vášnivě, v zoufalství, v pokoře, s obdivem, s vděčností a s mnoha
dalšími vyjádřenými emocemi a jsou mocná. Co mluvíte ke svým dětem je živé a může to změnit
jejich nasměrování v životě.
Pravděpodobně nejvýznamější věc, kterou denně děláte, jsou slova, která si volíte mluvit nad svými
dětmi v modlitbách. Buďte konkrétní, pozitivní, sebejistí, plní naděje a neochabujte ve svých
modlitbách za ně. Otevřete si Bibli a mluvte verše nad jejich životy. Žádejte Boha, aby vás vedl v
modlitbách za ně, protože On je stvořil, zbožňuje je a je jediným zachráncem jejich duší.
A konečně nejmocnější slova, která se můžete modlit jsou: “ Ne, má vůle, Pane, ale tvá”. To jsou ta
nejtěžší slova, ale zároveň ta nejvíce vhodná.
Poznámka: Tiffini Countaway je producentem webové stránky MyHopeRadio.com. Se svým manželem žije v St. Louis a dělí se o svůj
domov s kočkou Callie.

Chvála
Pět ze šesti našich vnoučat od syna přijalo Ducha svatého a bylo pokřtěno. "Nemám větší radost než to, že mé
děti chodí v pravdě..." III Jan 1:4. Je naší modlitbou, aby i zbylé vnoučata a pravnoučata následovala jejich
cestu. -Shirley Wasmundt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vlevo je fotka našeho shromáždění ve škole. Tato
babička má velkou radost. Chlapec, který se modlí je
můj 5-letý vnuk Kade a vlevo ta holčička s nataženou
rukou je má 7-letá Anne Caroline. Oba přijali ten den
Ducha svatého. Jedna moc štastná babička! Delonna Jonhson

Z mailu
Muchas gracias por incluirme al enviarme estos boletines realmente los estoy disfrutando y lo comparto con mis

amigas. (Děkuji moc, že jste mě zahrnuli a posíláte mi tyto newsletry. Moc si jich užívám a šířím je dál mezi
přátele.) Bendiciones por millares (Tisíce požehnání) -Sestra Reyna Castro de Batista, Santo Domingo,
Dominikánská republika

31 Biblických ctností v modlitbě za vaše děti (4-6)
4. Upřímnost a Čestnost – "Poctivost a přímost kéž střeží mě, vždyť ty, Hospodine, jsi má naděje." (Žalm 25:21)
5. Sebekontrola – "Otče, pomož mým dětem, aby nebyly jako ostatní kolem nich, ale ať jsou na pozoru a
ovládají se ve všem , co dělají." (1 Tesal. 5:6)
6. Láska k Božímu slovu – "Ať mé děti rostou v poznání tvého vzácného slova a nalézajího nad zlato vzácnější
a nad med nejsladší." (Žalm 19:10)
Od Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Použito se svolením autora.

Od editorky
Bůh dělá mocné věci!
Prosím posílejte zprávy chvály nápady na modlitební setkání na:
MothersOfPrayerIntl@aol.com nebo debiakers@aol.com
Zvláští poděkování všem překladatelům a korektorům. Děkuji vám všem za vaše
břemeno a vášeň pro tuto službu modlitby.

Debbie Akers

	
  

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

Den matek

Naskenujte si QR kód, více info ke Dni matek

Živí v něm – Učení se života v plnosti v Kristu
Průvodce základami křesťanského života. Naučívá vás, jak být naplněn
Božím duchem, jak se modlit, jak stuovat Bibli a jak získat Boží
zaslíbení. Možné použít při vašich osobních ztišení se s Bohem.
Studujte ji s přítelem nebo nově obráceným. –možné také použít pro
služby ve věznicích, papírový obal.
Pro více informací nebo k zkoupení volejte 314.837.7304 předvolba 412
nebo na email ladiesministries@upci.org.

Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

	
  

