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Matky modlitby
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)

Zušlechťování ovoce Ducha
Vercinia Reed
Přitáhl mě hluk a pak už jsem jen sledovala naše batole obuté do tátových bot, s mým
kloboukem na hlavě, které se kymácelo a dupalo spokojeně halou s velkým úsměvem
na tváři. Vím, co z toho je větší: boty, které zcela pohltily její drobné tělo nebo její
nakažlivý úsměv od ucha k uchu. Když mě uviděla, začali jsme se obě smát a užívaly
jsme si tuto pošetilou chvilku.
Roky uplynuly a dnes si už raději půjčuje mé kabelky než tátovy boty, ale tato
vzpomínka mi stále živě připomíná, že děti se učí neustálým sledováním svých rodičů.
V Titovi 2:3, my (starší) ženy jsme povolány být "vzorem dobroty." Je to naší výsadou
a zodpovědností představovat život naplněný ovocem Jeho Ducha: láskou, radostí, pokojem,
trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a zdrženlivostí (Gal 5:22-23).
Některé dny však prožívám jako když představuji právě pravý opak toho, co se snažím vštěpit do
svého dítěte. Rozhoduji se mezi pasivními skutky těla a aktivním přístupem k zušlechťování ovoce
Jeho Ducha. Jsem ráda, že v tomto boji nejsem sama. Pavel v Římanům 7:19 vyznává: "Nekonám
totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci."
Co děláme, když to “špatné” v nás vyjde na povrch? Naštěstí se můžeme neustále snažit se stát

učiteli, k čemu jsme povolané. Náš charakter je nám i ostatním zjeven skrze naše chování a slova
(Přísloví 23:7; Lukáš 6:45). Můžeme začít účinnou změnu s modlitbou skrze cvičení sebe samých
přemýšlet o tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, co je
cnostné a chvály hodné (Filipským 4:8). Jsme také povolány k ukřižování těla s jeho vášněmi a
touhami pro život a chůzi v Jeho Duchu (Galatským 5:24-25). To nejsou nedosažitelné milníky, ale
každodenní cíle, o které usilujeme skrze modlitbu. Buďte potěšeni tím, že Duch svatý nám pomáhá v
našich slabostech. (Římanům 8:26).
Modlitební body:
 Ať tvůj Duch nalezne v mém životě dobrou půdu.
 Zjev mi skutky těla a pomoz mi se nemilosrdně prořezávat.
 Ať je v mém životě hojnost úrody, která přitáhne druhé.
 Ať děti v mém okolí mě následují, jako já tebe následuji.
Když v mým dětech rozpoznám svá slova nebo skutky, jsem buď zděšena nebo povzbuzena. Občas
to pokazím, ale také jednou za čas to zvládnu. Máme úžasnou možnost ovlivňovat druhé pro dobro
skrze naše slova, skutky a modlitbu.
Poznámka: Vercinia Bailey Reed se svým manželem Bradem slouží v rámci AIM programu v Arabských Emirátech, kde pastorují církev
Abundant Life. Mají dvě děti, desetiletou Jaden a tříletého Eliase. Vercinia má BHS a MHS v Komunikačních vědách & Poruchách a před
odjezdem do Emirátů v roce 2003 pracovalal jako logopedka.

Pokoj v bouři
Rhonda Hurst
"Pastore, potřebuji, aby si se modlil za mou ochranu," to byla slova od drahé sestry v
našem společenství, která pracuje v domově pro vážně týrané děti. Vanessa nám
vyprávěla, jakým týráním si děti prošly a s novou osmiletou holčičkou, která přišla do
domova, přišel také démonický útlak a projevy.
Začali jsme se modlit za Vanessu a za několik dní ředitelka domova požádala mého
muže, aby přišel do domova a modlil se. Ten den, kdy jel, byla velká bouře a když do
domova vešel, mohl cítit bouři, která i tam vevnitř působila.
Můj manžel promluvil s personálem několik minut, vysvětloval jim, jak se bude modlit a že ve jménu
Ježíš je moc (Matouš 10:1, 8). Říkal jim o Ježíšově velké lásce k dětem. V Lukáši 18:16 Ježíš říká:
"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť právě takovým patří Boží království."
Po chvilce vysvětlování je manžel požádal, aby spojili své ruce a začali se modlit. "Pane, přišli jsme
do tohoto domova ve jménu Ježíše Krista. Není jiné jméno nad jméno Ježíš, které nás může
osvobodit od mučení nepřítele. Vyhlašuji krev Ježíše nad tímto celým domovem, kde zlí duchové
mučí tyto děti a personál a přikazuji jim, aby odešli. Modlím se, aby pokoj vládl na tomto místě." Jak
se modlil, moc Ducha svatého sestoupila na to místo. Někteří z personálu se začali pod mocí Ducha
svatého třást. Poté, co odešel, mu Vanessa poslala zprávu, že všichni z personálu by chtěli vědět, co
to bylo, co cítili. Nikdy jsme nic takové v našem životě necítili," jí řekli.
Vanessa nám řekla, že po modlitbě už panoval v domově duch pokoje. Personál chodí od pokoje k
pokoji a navzájem si volají, "Hej! Tady mohu cítit pokoj." Skrze tento domov nám Pán otevřel dveře,
abychom se modlili za tyto děti v našem sousedství. Věru, není větší moci než ta, která je ve jménu
Ježíš a jeho krvi. Nikdy se nemusíme bát nepřítele! Jméno Ježíš je nad každé jméno.
Poznámka: Rhonda Hurst je manželkou Nathana J. Hursteho, který pastoruje v Hollister, CA. Je prezidentkou pro službu ženám pro
západní oblast, je matkou, babičkou, zpívá, píše písně a je také učitelkou.

Ovoce Ducha
Vickie Oliver
"Ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, laskavost, mírnost, víra,
zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná" (Galatským 5:22-23).
Jsem ráda, že se do módy opět vrátilo plastové ovoce vystavené ve skleněných
mísách! Většina z nás si vzpomíná na červená plastová jablka, žluté banány a
gumové hrozny, které dekorovaly naše jídelní stoly. Mám osobně pěkné vzpomínky
na to, jak můj otec žertoval a nabádal mě, abych si takové jablko přidala do své
misky s cereáliemi.
Protože toto se stávalo často, naučila jsem se to vyhledávat a ječet hrůzou “už nikdy”. Můj otec mi
vysvětloval důvody, proč bych měla jíst to ovoce, zatímco jsem se smíchem oponovala.
Ano, to bylo to ovoce, ale ovoce Ducha je skutečné ovoce, které roste v našem životě skrze práci
Ducha svatého v nás. Nemůžete si vynutit, aby ze semene byla rostlina, pak strom a nakonec ovoce.
Musíte chodit a dovolovat Duchu, aby skrze různé životní situace jste dozrávali a více se Mu
podobali.
Vypěstovala jsem si trochu více LÁSKY tím, že odpouštím a miluji někoho, kdo není moc lásky hodný.
Vypěstovala jsem si TRPĚLIVOST tím, že udržuji na uzdě svůj temperament v dopravní zácpě nebo
když jednám s obtížným dítětem. Vypěstovala jsem si trochu ZDRŽENLIVOSTI, když odmítám jídlo a
ztrácím kila na váze. Rozvinula jsem POKOJ, když jsem musela důvěřovat Ježíši v čase bouře.
Naučila jsem se LASKAVOSTI, když přijímám nezaslouženou laskavost od druhých. Radost začala
proudit, když jsem potřebovala mít Pánovu sílu, abych prošla dnem. MÍRNOST rozkvetla v čase
nápravy od jemného vedoucího a jsem tak vdečná za zkušenosti, které rozvinuly mou VÍRU.
My všichni pěstujeme ovoce Ducha v naší chůzi s Ježíšem. Čím blíže se k němu dostaneme, tím více
se mu pak podobáme. Chci mít zářivé, zdravé a dozrálé ovoce na svém stromě. To zabere celý život.
Nedávno jsem si koupila starou mísu, kterou má babička měla na stole. Byla naplněna červenými
plastovými jablky a gumovými hrozny. Začala jsem vyhazovat toto zastaralé ovoce, když mě
najdenou nostalgie zastavila. Ano, dekoruje můj stůl. Musím hlídat svá vnoučata, aby toto falešné
ovoce nejedly a rozhodně si užívám všechno chechtání!
Poznámka: Vickie Oliver za 25 let své služby dětěm, rodinám, na kempech pro děti a jako učitelka seminářů procestovala mnoho našich
společenství. Za poslední roky, ji Bůh otevřel dveře, aby vyučovala na konferencích pro ženy i v zahraničí. Je manželkou, matkou a
babičkou s láskou pro duše a touhou tešit Pána.

Zpráva chvály
Pastor Timothy Lee z Tabernacle of Joy v Singaporu, požehnal program 'Rodina na misii' během kempu pro
mládež na Filipínách, kde 337 přijalo Ducha svatého a 43 bylo pokřtěno ve jménu Ježíše Krista podle Knihy
Skutků. Modlitba funguje - Předala Gwyn Oakes, UPCI LM President
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Náš tým z celé Evropy se krásně namíchal, Boží
duch nás sjednotil k mocné modlitbě.
U Brandenburg Gate, náš tým začal spontánně
zpívat. Modlili jsme se na různých místech a zpívali
na nádraží, na ulicích a nejdramatičtější bylo v
ohromné katedrále.
Díky zpěvy jsme měli mnoho příležitostí, abychom
pozvali lidi do církve. V nědeli na shromáždění přišlo
15 nových lidí. Krásný Boží duch naplnil naše setkání
a hala byla plná lidí. Jeden přijal Ducha svatého a byl
pokřtěn. -Jerolyn Kelley, EME Misionářka a
Presidentka Modlitebního výboru

EME modlitební skupina zpívá

Z pošty



Děkuji sestro Akers! Newsletter vypadá nádherně a moc ráda si jej čtu. Mnoho požehnání. - Vani Marshall,
Křesťanská poradkyně,MA, BCPC, Koordinátorka modliteb letničních v Alexandrii
Bendiciones Hna gracias por enviar el boletín de oración... Es de tremenda bendición... Saludos desde El Salvador
(Požehnání a díky za posílání tohoto modlitebního bulletinu... Je velkým požehnáním. Pozdravy z El Salvadoru)

31 Biblických ctností k modlitbě za vaše děti (7-9)
7. Spraveldnost -- "Bože, pomoz mým dětem milovat spravedlnost tak jako ty a jednat spravedlivě ve všem, co
dělají." (Žalm 11:7; Micheáš. 6:8)
8. Milosrdenství -- "Ať mé děti jsou vždy milosrdné, stejně jako je jejich Otec milosrdný." (Lukáš 6:36)
9. Respekt (k sobě, k druhým a k autoritám) -- "Otče, dej ať mé děti prokazují každému správnou úctu tak, jak
tvé slovo přikazuje." (1 Pet. 2:17)
Předáno Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Použito se svolením autora.

Od Editorky
Bůh dělá velké věci!
Bylo mý cílem a vizí, aby tyto newsletry byly k dispozici v různých jazycích. Bůh otvírá mnoho dveří a nyní jsou
překládány do Angličtiny, Španělštiny, Němčiny, Francouzštiny, Portugalštiny, Ruštiny, Holanštiny, Řečtiny,
Arabštiny, Češtiny, Čínštiny, Maďarštiny, Svahilštiny a Farštiny. Zvláštní poděkování sestrám Dianna Tuttle a
Jerolyn Kelley a celému týmu překladatelů, kteří to každý měsíc připravují! Také, Reverent Don Hanscom pracuje
na překladu do jazyka Urdu, Hindštiny, Thaijštiny, do jazkyka Tamil, Sinhalese a Laotian! Pod vedením sestry
Gwyn Oakes, UPCI Presidenstky Služby pro ženy, toužíme lépe reprezentovat naši misii modlitby za naše děti po
celém světě pod jménem Mezinárodní Matky Modlitby. Radujeme se a žádáme Boha, aby i nadále žehnal této
službě modlitby. -Debbie Akers, UPCI, Matky modlitby, Koordinátorka a Editorka

Debbie Akers

Please send Praise Reports and Prayer Meeting Ideas to:
MothersOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com

Odkazy na službu
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

Den matek

Multicultural Ministries

Naskenujte si QR kód pro vice informací

Modlete se slovo efektivněji $14.95
Zaslíbení pro všechny situace v životě se nacházejí v Božím slově. Naučte se modlit Slovo
a být efektivní ve svých modltibách. Tato knížka probudí vaši touhu vice zkoumat Boží
zaslíbení. V kroužkové vazbě pro použití doma, při modlitebních pochodech nebo v církvi.
314.837.7304 ext. 412 or ladiesministries@upci.org.

