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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.
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)

Obnova
Judi Nicholls
Obnova. Toto slovo vyvolává obrazy krásné staré stavby, která je obnovena do
původního stavu. Rozhodně, Websterův slovník definuje obnovu jako “čin nebo
process, kdy se něco obnovuje do své původní formy ať už opravou, vyčištěním atd.,
je to čin, který přivádí zpět něco, co předtím existovalo nebo představuje čin, kdy se
navrací to, co bylo ukradeno nebo vzato."
Kdybychom se podívali na termín obnova z duchovního pohledu, vyvolával by ještě
daleko dramatičtější obrazy. Představte si rodinu, která byla poničena hříchem. Děti, které byly
ztraceny ve světě…ukradeny marnou filozofií a sliby, jež přináší zklamání. A nyní, na ně pohleďte, jak
jsou obnoveny obmytím a mocí Ducha svatého. To vše je možné skrze moc modlitby. Modlitba má
moc přivést duchovní obnovení těm, za které se přimlouváme. Bůh říká: “Zloděj přichází jen proto,
aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel , aby měli život, život v hojnosti.” (Jan 10:10)
Mít dítě, které právě nežije pro Krista, je místo hrůzy. Představuje místo, kde jsem si myslela, že
nikdy nebudu. Ale, tady jsem. V boji za duši našeho jediného dítěte! Obnova je mou nadějí a mým
cílem pro něj. V tom pevně stojím.

Bible zřetelně praví v Jakubovi 5:16b, že "vroucí modlitba spravedlivé mnoho zmůže." Pokud bychom
slova parafrázovali z původního jazyka, mohli bychom říci: “Aktivní mocná modlitba spravedlivého
člověka má mnoho síly." Někdo ale může namítnout: “Nejsem spravedlivý." Ačkoli rozumím této
poznámce, nezapomeňte, že před ním NEstojíme s naší VLASTNÍ spravedlností, ale vírou na sebe
bereme Kristovu spravedlnost, když v něj věříme! Proto, můžeme směle přicházet před Pána a
přinášet mu prosby s plnou jistotou, že naše modlitby slyší a odpovídá na ně!
Je to nepřítelův nástroj, kterým nás odrazuje od modliteb, když nám říká, že nejsme dost hodni,
dostatečně svatí, či nejsme dost dobří, abychom se mohli přimlouvat za naše děti a církevní rodiny.
Ale nemějte důvěru v sami sebe, mějme jistotu v Krista, v Jeho Slovo a v Jeho zaslíbení. Vše je o
Něm a vše je v Něm. Modlitba je mocným nástrojem, který máme od Boha. Modlitba hýbe Božíma
rukama! Můžeme naleznout odměňující a naplňující místo v těle Kristově, když se vydáváme do
služby modlitby a přimlouváme se za ty, kteří potřebují obnovení.
"Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky, mé veliké vojsko, které jsem na
vás vypravil." (Joel 2:25)
Poznámka: Judi Nicholls je manželkou Raye Nichollse, kteří jsou misionáři v Bělorusku, Polsku a na Ukrajině. Jsou na misii již více než
dvacet let. Judi je v Modlitební komisi pro Evropu a Blízký Východ a je koordinátorkou modliteb pro státy bývalého sovětského svazu a
Baltických republik. Mají jediného syna žijícího na Aljašce.

Bůh druhých šancí
Brenda Hudson
Obnova. Každý člověk si pod tímto pojmem může představit něco jiného. Může znamenat
obnovení vztahu se svým dítětem, manželem nebo přítelem – nebo i obnovení vašeho
vlastního vztahu s Bohem. Ať už se tedy jedná o jakékoli okolnosti, Bůh je Bohem druhých
šancí.
Popřemýšlejte o svém životě za poslední rok. Vývýjelo se pro vás vše dobře? Nebo se cítíte
zasáhnuti? Dobrá zpráva je, že si to nemusíte ospravedlňovat nebo nazývat jinými jmény, i
když jste to třeba pěkně pokazili. Vždy je další šance začít znovu, zvláště pak s Bohem.
Jednou za čas, všichni potřebujeme další šanci, nový začátek, čistý štít. My vskutku sloužíme
Bohu druhých šancí a já jsem za to nesmírně vděčná.
S tímto na mysli si pojďme prozkoumat naše postoje.
Bůh chce upevnit v našich myslích, že selhání není konečné. Bible je plná příběhů lidí, kteří selhali, ale Bůh je
provázel až do doby, kdy to napravili. "Odpustím jejich nepravost a na jejich hříchy již více nevzpomenu."
(Jeremiáš 31:34). Se vší vděčností můžeme říct, že sloužíme Bohu nových začátků.
Možná se nám take Bůh snaží vštípit, že špatné důsledky mohou být vykoupeny. Bůh odpouští hřích a
uzdravuje naše zranění; nicméně, zůstávají jizvy. I jizvy mohou posloužit svému účelu; pomáhají nám se vcítit
do druhých, jež jsou zranění. Bůh si používá vše v našich životech – dokonce i naše selhání.
V neposlední řadě si uvědomte, že vaše budoucnost je otevřená. Je jasná jako jsou Boží zaslíbení. Selhání
neznamená, že je z vás troska, Bůh nejenže může odpustit, On také vykupuje. Něco nového čeká –
budoucnost naplánovaná Bohem. Jakýkoli vztah, který byl poničen, může být znovu zacelen a vykoupen skrze

Boží zaslíbení a Jeho odpuštění.
"Toto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí. Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé
ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká." (Pláč Jeremiášův 3:21-23).
Už více bychom neměli ukrývat Boha “v našich kapsách” a volat k němu jen v čase nouze. Už více nemůže
být jen naším zájmem a koníčkem. On sám představuje život. On má kontrolu a daleko větší než jen nějaký
host v malém rohu našeho srdce. My jej zveme do všech místností našich životů.
Neustálé naplňování se Božím Duchem mění naše životy a okolnosti. Musíme hledat pravdu o našich
vztazích, změnit přemýšlení ze špatného na dobré a změnit naše činy.
Náš Bůh je Bohem druhých šancí, tak proč bychom také i my neměli být.
Poznámka: Brenda a její manžel David pastorují apoštolskou církev Riverside v Morgantown, WV. Je šťastně vdaná již 46 let. Je matkou
dvou dětí, Nathaniela a Dereka a šťastnou babičkou tří vnoučat - Chandler 16 let, Emma 7, Gauge 4. Je také armádní mámou, neboť její
syn Derek v současné době slouží v armádě a byl zrovna povýšen na hodnost Serganta.

od Editorky
Bůh dělá mocné věci!
Bylo mojí vizí a cílem, aby tyto newselettery 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, Farštině, Češtině, Čínštině, Svahilštině, Maďarštině a v jazyku Tagalog. Zváštní poděkování
patří sestrám Dianna Tuttle a Jerolyn Kelley a celému týmu překladatelů, kteří to každý měsíc připravují! Reverend
Don Hanscom pracuje na tom, aby byly překládány i do Urdštiny, Hinduinštiny, Tajštiny, Tamilštiny, Sinhalese a
Laotian! Pod vedením sestry Gwyn Oakes, UPCI Prezidentkou Služby ženám, jsme se rozhodli, aby naše
modlitební úsilí a misie za naše děti po celém světě byla známa pod jménem “Matky modlitby”. Radujeme se a
žádáme Boha, aby pokračoval žehnat tuto službu. -Debbie Akers, UPCI, Matky modlitby, Koordinátorka a Editorka

Debbie Akers

Prosím pošlete svá svědectví chvály a náměty k modlitbám na:
MothersOfPrayerIntl@aol.com nebo debiakers@aol.com

Modlitební citát
Modlitba srdce je ta, která vychází z jeho centra. -Charles Spurgeon
Chvála
Obdržela jsem sms k modlitbě od své dcery. Jeden muž několikrát vystřelil v campusu vysoké školy, kam moje
dcera chodí. Zamkli se a nakonec tento muž byl dopaden. Děkuji Bohu za Jeho ochranu! Sue J

31 Biblických cností v modlitbě za naše děti (10-12)
10. Biblické sebevědomí -- "Pomož mým dětem rozvinout pevné sebevědomí, které je zakotveno v uvědomění
si, že jsou Božím dílem, stvořeni v Ježíši Kristu." (Efez. 2:10)
11. Věrnost -- "Ať láska a věrnost nikdy mé děti neopouští, nechť si tuto dvojici cností připevní kolem krku a
napíší na tabuli svého srdce." (Přísloví 3:3)
12. Odvaha -- "Ať jsou mé děti vždy silné a odvážné v jejich charakteru i jednání." (Deut. 31:6)

Předáno Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Použito se svolením autora.

