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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.

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; Jakub 1,25)
3. Aby vstoupily do služby Pánovy sklizně (Matouš 9,38)

Vděčné srdce
Glenda Alphin
"Abych ti hlasitě vzdával díky,
abych vyprávěl o všech tvých zázracích" Žalm 26:7
Stále si pamatuji den, kdy jedno z našich dětí prožilo uzdravující moc modlitby. Necítila jsem
se tehdy dobře a zdálo se, že každou minutu mé břicho bolelo víc a víc. Naše šestiletá dcera,
Candace, vešla do místnosti, kde jsem seděla a ve svém zoufalství jsem ji poprosila o
modlitbu. Ještě dnes si mohu vybavit její odhodlaný pohled, když položila svou malou ruku na
mou hlavu a prosila Ježíše, aby vzal pryč mou bolest. Jeho dotyk byl okamžitý! Já jsem byla
udivena, ale Candace nikoli. Modlila se s očekáváním a věřila, že Ježíš udělá přesně to, o co
ho žádá.
Mé srdce přetéká vděčností, když se dívám zpět na svou dceru a její proces dozrávání a
proměny. Nikdy jsem si nemyslela, že budu vychovávat “misionářské dítě”, ale měla jsem si to uvědomit záhy,
když Bůh položil toto povolání na mou dceru v jejích pěti letech. Když reflekutuji zpětně Jeho cesty, nemohu je
uchopit. "Kdo je člověk, že na něj pamatuješ? A syn člověka, že jej navštěvuješ?"(Žalm 8:4). Jak sedím a
zpětně přemýšlím, jsem rychle přemožena emocemi.

Posledních patnáct let jsem sledovala, jak modlitby vedly a urychlily cestu ke službě mých dětí. Sledovala jsem
třináctiletou Mirandu, jak se usilovně modlí za svou nejlepší kamarádku, aby dostala zjevení o spasení. Pak
jsem byla při tom, když se slzami radosti viděla svou kamarádku mluvit v jazycích a přijmout křest ve jménu
Ježíše. Viděla jsem Candace učit své první Biblické studium v osmi letech a pak ji sledovala při jejich vytrvalých
modlitbách za její kamarádku, aby přijala Ducha svatého do doby než se tak skutečně stalo.
Viděla jsem, jak naše dívky pokládají ruce na lidi a věří v uzdravení a pak pláčou radostí, když Bůh vyslyšel
každou modlitbu. "A kdokoli přijme jedno z těchto nejmenších v mém jménu, přijímá mě (Matouš 18:5). Ano,
jsem nesmírně vděčná.
Duchovní růst jako tento se nestane přes noc. Přichází z mnoha let dobrého příkladu ostatních lidí. Je
důsledkem trvalého vyučování Slova. (Deuteronomy 6:4-9). Je to poznání, že víra skutečně může hýbat horami.
(Marek 11:23). A konečně, růst začíná, když si naše děti uvědomí, že Všemohoucí Bůh touží po osobním
vztahu s nimi (Přísloví 8:17).
Chválím Boha za to, co udělal a co bude dělat, protože toto jedno vím: Veliká je tvá věrnost! Proto vstoupím “do
jeho bran s vděčností, do jeho nádvoří s chválou: dobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik
dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!"(Psalm 100:3-5).
Poznámka: Glenda pracuje po boku manžela Marka jako misionářka ve Finsku. Je zároveň přímluvnou modlitebnicí i spisovatelkou.
Miranda ji nazývá "Momma," a pro Candace je "Mum."

To je to, co máma dělá
Linda Elms
V 2010 jsem měla zkušenost, kterou hned tak nezapomenu. Náš syn Ondřej se připravoval
na projíždku na koni. Jak si sedl na koně, říkala jsem si, jak mu to na něm sluší. Najednou se,
ale kůň splašil a pak už jsem viděla Ondřeje na zemi a koně, který šlape všude kolem něj.
Zastavilo se mi srdce, ale přesto jsem hned jednala! Křičela jsem "Ježíši" a než jsem si to
uvědomila, bežela jsem ke koni. Vím, že koně jsou mocní a můžou vás zranit, ale v tu chvíli
mi to bylo jedno. Záleželo mi jen na tom, aby neušlapal mého syna.
Když jsem pak viděla, že je Ondřej zcela v pořádku, uklidnila jsem se. Pak jsem slyšela našeho syna Jonatana
říci: "Mami, poslední věc, co bys měla dělat v podobné situaci, je běžet naproti koni." Vím, že se mě snažil jen
ochránit, ale také vím, že nerozumí srdci matky. Rychle jsem mu odpověděla, že jsem nemohla jinak.
Později to Jonatan zmínil znovu. Více důrazně jsem odpověděla: "Jonatane, tomu nerozumíš. Matka udělá
cokoli, aby ochránila své dítě." A znovu jsem zopakovala: "Nemohla jsem jinak. Byla ve mě vnitřní síla, která mě
hnala vyběhnout naproti koni a ochránit Ondřeje."
Přehrávala jsem si tento moment hned několikrát. Nicméně mým cílem není vyprávět příběh “o koni a jezdci”. Je
to skutečnost, že satan stále pracuje na tom, aby zničilI duchovní životy našich dětí. Duch klamu chce
ukradnout pravdu z jejich srdcí. Nicméně je tu jedna síla, s kterou satan nechce bojovat, modlitby matky.
Matky, my můžeme ochránit naše děti od satanových útoků, když vzýváme jméno Ježíš. Pokračujte se modlit!
Bojujte za své děti na kolenou. Máte moc zničit každého démona v pekle a přemoci to, co přichází proti vašemu
dítěti. Volejte jméno Ježíš nad jejich životy. Opírejte se o jeho vzácnou krev. Dělejte cokoli je třeba, aby jste je

duchovně ochránily. Modlitba je klíčem k vítezství vašeho domova a rodiny. Krev Ježíše vás přikrývá a
ochraňuje vaše děti. Je moc ve jménu Ježíš.
Během těchto svátků Díkůvzdání jsem vdečná za jméno Ježíš. Jsem vdečná v čase trápení, že mohu volat
Jeho jméno a On je přítomný.
Poznámka: Linda Elms je vdaná za Rev. Wendell Elms. Mají dva syny, Jonatana a Ondřeje,kteří jsou oba pastoři. Linda je babičkou šesti
krásných vnuček. Pracovat pro Pána je její celoživotní láska. Linda je častým řečníkem na mnoha setkání po celém našem společenství. Je
výbornou hudebnicí a těší se z psaní blogu.

Pokračujte se modlit
Tiffini Countaway
Byly časy, když jsem byla malé dítě, že jsem nemohla v noci spát nebo jsem měla žízeň. V
těchto případech jsem se vplížila dolů do haly a vešla jsem do obývacího pokoje, abych našla
maminku, jak tiše klečí u židle. Nepamatuji si, kdy jsem ji viděla poprvé, ale zdá se mi, že se
to stalo součástí mého celého dětství. Když jsem upoutala její pozornost, vstala, postarala se
o mé potřeby a uložila mě zpět do postele s polibkem. Zase vše bylo v pořádku.
Mnoho let jsem nechápala, co na kolenou dělá, ale věděla jsem, kde ji najdu, budu-li ji v noci
potřebovat. Živě si vzpomínám, když jsem se ji v osmi letech jednu noc zeptala, co dělá. Tiše odpověděla, že se
modlí.
Přiznám se, že po mnoho let jsem nad tím tápala, proč se maminka během noci modlí v našem obýváku. Po
celodenní práci starání se o mě, tátu, domácnost a mnoho dalších povinností, proč prostě nešla spát jako my
všichni? Co bylo tak důležité, že zůstávala vzhůru pozdě do noci a modlila se? Bůh by jistě pochopil, že je
unavená.
Až mnohem později jsem pochopila moc modlící se matky. Když se dívám zpět na svůj život, vidím tolik věcí,
které mohly dopadnout velmi špatně, ale nestalo se tak kvůli modlitbám mé maminky. Protože jsem byla přikryta
v modlitbách, byla jsem ušetřena mnoha nebezpečných situací.
Od dcery, která byla přikryta modlitbou, bych chtěla povzbudit každou matku, aby přijala za své I Tesalonským
5:17: "Modlete se bez ustání." I když se zdá, že je dětem jedno, že se modlíte – pokračujte se modlit. Když se
zdá, že není už naděje – pokračujte se modlit. Když se zdá, že Bůh nenaslouchá – pokračujte se modlit.
Jako dospělá si nyní vážím vzpomínky na maminku, která se za mě modlila. Jsem tak vděčná, že následovala
Koloské 4:2, "Pokračujte v modlitbě." Když si vybavím klečící maminku u židle každou noc, zaplaví mé oči slzy
vděčnosti.
Matky, pokračujte se modlit!
Poznámka: Tiffini Countaway is producentkou webu pro MyHopeRadio.com. S manželem Andrewem žijí v St. Louis, Missouri a sdílí svůj
domov s kočkou Callie.

Od Editorky
Bůh dělá velké 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!
Těšíme se, že přidáme překlady do Polštiny, Rumunštiny a Italštiny.
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 or
debiakers@aol.com

Z Libanonu
Pozdravy z Byblos!
Děkujeme, že arabské Matky modlitby jsou skutečností. Arabština je velmi důležitá a my jsme to začali používat
na našich nových měsíčních setkání a máme velký zájem od lidí, kteří nenavštěvují církev pravidelně nebo
vůbec. Také to využíváme během Biblické školy a studenti to pak sdílí s ostatními.
V současné době používám arabštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, portugalštinu a Tangalog. Máme
připraveny i jiné překlady pro návštěvníky, aby se zapojili (myšlenka modlit se za svou rodinu má vždy na
Blízkém východě pozitivní ohlas).
Další věc, která je skvělá na Matkách modlitby, dá se to použít jako nástroj k zasažení nových lidí. Poslední
měsíc jsem pořádala modlitební skupinky v různých oblastech a domovech žen tak, aby měly příležitost pozvat
své přátele, kteří normálně nechodí na shromáždění.
Děkuji ještě jednou za to, že se toto mohlo uskutečnit.
Upřímné pozdravy lásky z Libanonu,
Mariann Starin

31 Biblických cností v modlitbě za naše děti (22-24)
22. Spokojenost -- "Otče, uč mé děti tajemství být spokojené za každé situace skrze Něj, který nás posiluje."
(Fil. 4:12-13)
23. Víra -- "Modlím se, aby se víra zakořenila a roslta v sdrcích mých dětí, aby skrze víru mohly přijmout vše, co
je jim zaslíbeno." (Lukáš 17:5-6; Židům 11:1-40)
24. Srdce služebníka -- "Bože, prosím pomož mým dětem rozvíjet srdce služebníka, aby sloužily celým srdcem,
jako kdyby sloužily Pánu a ne lidem." (Efez.6:7)
Předáno od Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Použito se svolením autora.

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

Čistý život............................................ $10
Dívky všeho věku potřebují upřímné odpovědi. “The Pure Life” jim dá
nástroj a inspiraci, kterou potřebuji, aby udělaly závažná rozhodnutí, která
budou mít vliv na jejich budoucnost. Čistota je záležitostí srdce. Je
záležitostí mysli. Je duchovní záležitostí stejně jako tělesnou. Čtenáři této
knihy se naučí aplikovat nejdůležitejší přikázání, milovat Pána, svého
Boha, celým srdcem, duší, myslí a silou.
Pro objednání volejte 314.837.7300 a žádejte Jane Buford

	
  

