Ženy modlitby Newsletter

Sjednocená letniční církev

Leden 2016

Navštivte Ženy modlitby na Facebooku a "lajkněte" naši stránku!
Důslednost...Máme ji?
Jerolyn Kelley

Důslednost! Důslednost! Důslednost! Proč dovolujeme, aby se to
stalo takovým “bolavým” slovem? Jsme důslední v jídle, ve spánku,
v koupání a v práci. Doufejme, že jsme důslední také v církevní
docházce, v placení desátků, ve svědectví a dalších křesťanských
disciplínách.
Bohužel dobré záměry často padnou, když se jedná o učení našich
dětí modlitbě a trávení času s Bohem. Znovu a znovu se nacházíme
ve stavu lítosti a frustrace, protože se zdá, že nemáme tu disciplínu,
kterou bychom potřebovali.
Jak se prolomíme skrze tyto překážky, které nás brzdí? Neexistuje rychlé nebo
jednoduché řešení. Nepřítel naší duše nám chce zabránit v pravidelné chvilce
modlitby s naší rodinou. Neustále nám v našem každodenním životě klade zdánlivě
oprávněné výmluvy, aby zabránil rodinné modlitbě. Je to každodenní bitva.
Zjistili jsme, že nejdůležitější bylo zavést správné zvyky, když byly naše děti ještě
malé. Vypozorovala jsem, že rodiny, které neustále pospíchají a chodí pozdě, nemají
obvykle mnoho společného času s Bohem. Znepokojuje mě, když vidím rodiče, kteří
posílají svoje děti do školy, aniž by se za ně pomodlili, nebo je pošlou spát, aniž by se
s nimi modlili. Proč si během dne uděláme čas na tolik aktivit, ale nedokážeme si
udělat čas, abychom se s dětmi modlili? Když se s dětmi nepodělíme o Boží Slovo a
nemodlíme se s nimi, je to stejně zlé, jako kdybychom jim neposkytli přirozenou
potravu.
Když naše děti chodily do školy, věděly, že musí být každé ráno oblečeny a
připraveny v 8:10. Tehdy jsme se všichni sešli v obýváku, četli jsme Písmo a modlili

se společně, než odešly do školy. Stalo se to rutinou, která mohla být vytlačena
věcmi, které se objevily na poslední chvíli, ale my jsme z toho udělali prioritu a nutnost
ranního programu – stejně důležitou jako čištění zubů, česání vlasů a přípravu do
školy. Chvilka s Bohem nebyla dlouhá, ale byla pevně daná! Používali jsme dobré
dětské slovo na den a pak jsme se modlili za někoho v církvi, za někoho z rodiny a za
nějakého misionáře. Také jsme se modlili za celou naši rodinu. V 8:20 byly děti
připraveny jít do školy.
Je také životně důležité, aby naše děti byly součástí modlitební služby v naší církvi.
To může být výzvou pro batolata, ale to je právě nejlepší doba začít je učit, že
modlitební služba není volba. Jako rodina jsme byli vždycky přítomní a součástí
církevních modliteb. Jsem vděčná, že obě naše děti přenesly tento postoj do svých
dospělých životů.
Pamatujte vždycky, že je jednodušší vychovat dítě, než napravit dospělého. Matouš
19:14 a Přísloví 22:6 by měly být naším průvodcem, jak přivést děti k Bohu a vychovat
je. Učte je v mládí, aby byly důsledné a vytrvalé.
Poznámka: Jerolyn Kelley ráda dělá misionářskou práci v severní Evropě. Žije v Glasgow ve Skotsku a
děkuje Bohu za úžasného manžela, děti a vnoučata.

Milníky vytrvalé modlitby
Leah Seagraves

Přišla ke mně jedna matka v slzách. „Modlila jsem se a ani už nevím,
jestli se můžu ještě modlit,” řekla mi. „Moje dcera se odvrátila od
Boha a zdá se, že čím víc se modlím, tím se dostává do větších
problémů a tím víc se od Boha vzdaluje. Nesu tohle břímě už tolik
let!“ Podívala se na mě smutnýma, ztrápenýma očima a zeptala se,
„Myslíš, že pro ni existuje ještě nějaká naděje?“ Snažila jsem se tuto
modlící se matku ujistit, že je naděje! Povídali jsme si o Galatským
6:9, „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme
sklízet v ustanovený čas.“
O několik týdnů později se zeptala, “Proč se moje dcera ještě nemodlila a nevrátila se
zpátky? Jak dlouho musím ještě čekat?“ Když jsme si o tom povídaly, zjistila, že ve
své frustraci opomenula některé malé, ale velmi významné kroky pokání, které její
dcera učinila! Zatímco ještě před několika měsíci jakákoli zmínka o Bohu nebo o církvi
způsobila, že její dcera odešla, nyní začala prosit o modlitby za různé věci v jejím
životě. Protože matka měla ve své mysli dramatickou představu, jak její dcera poběží
k oltáři pro svou duchovní obnovu, přiznala, že neviděla tyto milníky pokání. Otevřely
jsme Bibli a četly jsme, „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty
moje, je výrok Hospodinův….tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly
vaše.“ (Izaiáš 55:8-9)
Často jsou zde nové “vítězné zprávy”. Její dcera si vyžádala knihy o studiu Bible.
Modlí se a Bůh na její modlitby odpovídá. Posílá poděkování církvi, že se za ni modlí.
Když toto píšu, ještě se plně nenavrátila k Bohu. Ale každý týden vidíme další
vítězství, další malý krok a co je nejdůležitější, žádné kroky zpátky! Stále se pohybuje
dopředu a nechává Boha, aby v jejím životě pracoval.
Pokud jste někdy cítili zklamání nebo frustraci, když jste se modlili za nějakého
ztraceného, kterého mate rádi, vydržte na modlitbě a dívejte se na ty milníky.
Pamatujte, že když odpadli od Boha, neodešli jedním jediným krokem. Byla to cesta,
kterou se vydali dolů, stejnou cestou se musí vrátit zpátky nahoru k úplnému vítězství.
Ta „cesta“ nemusí být to, co vy jste naplánovali pro spasení svého milovaného, ale
nikdy nepochybujte, když se modlíte, Bůh KONÁ dílo. Proste Boha, aby vám ukázal
„malá“ vítězství. Určitě nějaká budou. Dal nám zaslíbení v Jakubovi 5:16, „Velkou moc
má vroucí modlitba spravedlivého.“

Poznámka: Jako dcera pastora a nyní manželka pastora v SeaTac ve Washingtonu zažila Leah Seagraves
během let mnoho zázraků navrácení a obnovy, které Bůh učiní, když se modlíme, ustoupíme z cesty a
necháme Ho jednat.

Debbie Akers

Od Editorky
Bůh dělá mocné věci! Bůh otevírá mnoho dveří a tento
zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, španělštině,
francouzštině,
němčině,
holandštině,
portugalštině,
ruštině, řečtině, arabštině, farsi, češtině, čínštině,
svahilštině,
maďarštině,
tagalog,
indonézštině,
rumunštině, italštině a norštině. Prosím, modlete se
s námi za polského překladatele!

Pokud si přejete dostávat jakýkoli z výše uvedených překladů, pošlete
prosím svoji žádost na LadiesPrayerInternational@aol.com a my vás s
potěšením přidáme na seznam adresátů.

Ministry Links
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Kdo jsme . . . Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy
modlitby) je rozšířena pro ženy na celém světě, které se
potkávají každé první pondělí v měsíci, aby se společně
modlily za jejich děti a za děti v místním sboru a
komunitě.
Naše mise . . . Jsme zavázáni k duchovnímu zachování této i další
generace a duchovní obnově generace předchozí.
Naše potřeba . . . Oddané ženy, které se budou scházet každé první
pondělí v měsíci a modlit se za své děti.
Tři hlavní modlitební prosby...
•
•

Spasení našich dětí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6).
Aby převzaly vládu nad vírou v odpovědném věku (1. Janova

2:25-28; Jakub 1:25).
•

Aby vešly do služby Pánovy sklizně (Matouš 9:38).

Služby, které podporujeme…
DĚTSKÉ SÍDLO V TUPELO Děti žijí v prostředí s příležitostí duchovně, tělesně a citově růst.
NOVÉ ZAČÁTKY Mateřská péče pro matky, které uvažují o adopci a umístění dětí u adoptivních párů.
PŘÍSTAV NADĚJE Program pro dívky ve věku 13 – 16 let s behaviorálními a emocionálními problémy.
RANČ MAJÁK pro CHLAPCE Uzdravení zlomených a zraněných životů náctiletých chlapců.
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