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Navštivte Ženy modlitby na Facebooku a "lajkněte" naši stránku!
Žijte v Jeho přítomnosti
Ronda Hurst

"Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a
napomínejte jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi s vděčností
zpívejte svým srdcem Pánu" (Koloským 3:16).
"Služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem" (Žalm 100:2).
Není žádného jiného místa, kde bych raději byla než v Jeho přítomnosti.
Častokrát spojujeme Jeho přítomnost s církevní budovou a určitě je to jedno z
nejlepších míst, kde můžeme vstoupit do Jeho přítomnosti. Nic se nevyrovná času strávenému
ve chválách a uctívaní spolu se svatými Nejvyššího Boha.
"Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina.
Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní:
„Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!“ V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil
oblak." (II Letopisů 5:13).

Nicméně jsem se naučila, že kdykoli a kdekoli začnu zpívat chvály, Boží přítomnost přichází.
"Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte
svým srdcem Pánu" (Efezským 5:19).
Vzpomínám si, že když jsem vyrůstala, moje maminka si neustále zpívala nebo u nás hrála
dobrá gospelová hudba. Vždy jsem doma cítila pokoj a radost. Když se ohlédnu zpět, jsem si
jistá, že to bylo důsledkem právě toho, jaká hudba se u nás neustále poslouchala a zpívala.
Svou rodinu jsem vychovávala stejným způsobem a teď když jsou mé děti již velké, je slyším
povídat o tom samém, jak pokojné to u nás doma bylo (a stále je). Nikdy neuděláte nic špatně,
když budete doma vyvyšovat jméno Ježíš skrze modlitby, čtení Slova a také skrze chvály.
Dokonce i svět si uvědomuje, že zpěv pozdvihuje ducha. Když jsme radostní a šťastní, tak
zpíváme a tančíme. O co více bychom měli tyto chvíle radosti a spokojenosti přetvořit do
chvály před našemi dětmi, aby vyrůstaly s vědomím toho, že Bůh je zdrojem naší síly a
radosti.
Zpívejte Pánu a dovolte Jeho přítomnosti, aby naplnila vaše domovy!

Hledejte Věčného
Laurie Sims

Všimli jste si? Ta neustála nespokojenost? Ve vašich dětech, manželovi,
přátelích? Možná se tak cítíte dokonce i vy sama? Bez spočinutí? Na
špatném místě? Toužíte po "něčem". . . cokoli! Dlouhá dovolená. Nové šaty.
Více “lajků” na facebooku. A musíte se sama sebe ptát: “Co se to tu děje?”
Je to jako kdybyste se nacházela před otevřenou lednicí a přemýšlela, jaká
sladká nebo slanná dobrota uspokojí vaši chuť. Někdy naše těla nejsou
vůbec hladová, ale často volají jen o trochu vody.
Tato hluboká touha je v každé z nás. Boží Duch se dotýká našich zoufalých srdcí a častokrát
si neuvědomujeme, co se děje. Jeho Duch nás táhne k sobě blíž. Bůh vložil tuto touhu do
našich srdcí a v Kazateli nám odhaluje zdroj těchto tužeb.
Kazatel 3:11 praví: "…lidem vložil věčnost do srdce." Naše srdce volají po věcech, které mají
věčnou hodnotu, zatímco celou dobu jsme hledali a šli za věcmi, které jsou dočasné a křehké.
A všechno toto běhání kolem nás vysiluje!
Mám dobrou zprávu. Bůh nás volá a chce nás vzít hlouběji, hlouběji do našich duší a po čem
toužebně volají – volá nás k tomu, co má věčnou hodnotu.
Odpovězme na jeho volání – odpovězme a jednejme podle toho. Ať je váš čas modliteb mocný
namísto neustáleho odříkávání seznamu toho, co chcete a po čem toužíte. Ať je píseň vašeho
srdce pomazaná a skrze ni Ho vyvyšujete.
Matouš 6:33 nám říká “abychom nejprve hledali Boží království a jeho spravedlnost a vše
ostatní nám bude přidáno."

Hledejte Ho, ať je to vaší prioritou. Vstupte do Jeho přítomnosti, která je věčná a kde vše
světské, po čem jsme toužili se ukazuje jako mělké a šeré oproti zářivým a krásným věcem,
které nám Bůh nabízí. To je to, po čem opravdu hladovíme a kde se setkáváme s našimi
skutečnýmu touhami.
"Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si" (Žalm 40:9).
V jeho přítomnosti se mění naše touhy, které jsme kdysi měli a nyní toužíme po jeho cestě a
vůli. Toužíme, aby jeho uzdravující déšť na nás sestupoval a smýval z našich myslí každý
prach nespokojenosti. Očistil nás od blátivých kapek vyčerpanosti, jak se honíme za krásnou
duhou a namísto toho nás přivedl znovu do jeho skutečného pokoje. Zpět do jeho přítomnosti.
Zpět na místo, po kterém naše srdce, mysl a duše opravdově touží.
Věřím, že odpovědí je Ježíš. Ó, jen se odvažte znovu vstoupit do jeho přítomnosti. On tam
čeká.
Poznámka: Laurie Sims je ordinovanou služebnicí Letniční církve, je babičkou osmi krásným vnoučatům, v minulosti s
manželem pastorovali sbor. Nepřestává sloužit ve chvalách pracuje jako knihovnice v universitní lékařské knihovně v
Kansas City. Vyrůstala v jižní Kalifornii, nyní žije v Kansas City a radostně slouží v Apoštolském sboru Maják v
Hamiltonu v Missurri po boku svého manžela Terryho.

Do jeho přítomnosti
Erin Rodrigues

"Ó, Bože, opravdově žijeme v čase, kdy zoufale potřebujeme tvou
moudrost a vedení, abychom mohli učit naše děti Tebe a Tvé Slovo plně
obejmout." Bylo to tehdy, kdy se mě během modlitby zmocnil duch přímluv.
Znovu a znovu jsem mohla prožívat naléhavost ochrany srdcí a myslí
našich dvou malých dětí.
Žijeme v čase, kdy můžeme být svědky toho, jak naše společnost rapidně
vydává dobro za špatnost a zlo za dobro. Byly dny, kdy jsem se Pána
ptala: "Jak mohu své děti od toho ochránit? Ó, Ježíši, jak mohu ochránit
jejich nevinnost?" Dokonce jsem se jednu dobu i bála je pustit ze dveří ven.
Zatímco nemůžeme naše děti ukrýt před světem, můžeme být iniciativní a chránit je skrze
správné vedení a modlitbu. Vy i já se můžeme modlit. Můžeme vstupovat do Jeho přítomnosti.
Jako matka jsem zjistila, že právě toto je klíčem k ochraně našich dětí. Efezským 6:10-18 nám
připomíná, že nebojujeme proti tělu a krvi. Je to duchovní boj a ano, můžeme se za ně
přimlouvat, modlit se za moudrost, ochranu, pokoj a sílu.
Vzpomínám si, že když jsem byla dítětem, se moje maminka zavírala do pokoje, aby se
modlila. Sedávala jsem u jejich dveří a slyšela její modlitby volající k Bohu za svých pět dětí.
Vědomí toho, že za nás maminka vstupuje do Boží přítomnosti, pro mě představovalo bezpečí.
Bylo mi v tom dobře, cítila jsem se chráněná a milovaná. Jen Bůh ví, kde bych dnes byla,
kdyby nebylo modliteb mé maminky.

Když si představím vychovávat děti ve zbožnosti a chránit jejich nevinnost, nemohu
nevzpomenout na Daniele. Zbožný charakter a principy mu byly vštípeny už v dětství. Jako
mladý pak byl obloken vzpurnou kulturou, přesto nepodlehl jejím svodům. Zbožné hodnoty,
které přijal jako dítě ho naučili, že Bůh je středem a má vše pod kontrolou.
Z Jeho přítomnosti čerpám jako matka potřebnou sílu a pokoj. Vím, že uprostřed duchovních
bouřek, má Pán vše pod kontrolou a je ochráncem mých dětí.
Poznámka: Po boku svého manžela slouží Erin Rodrigues jako misionářka v Portugalsku. Pastorují rostoucí církev v
centrálním regionu Lisabonu, kde budují muže, ženy a rodiny v Boží práci. Sestra Rodrigues také slouží pod Letniční
církví na pozici národní prezidentky ve službě ženám.

Podívejte se na 1 minutové video Ženy modlitby.

Slovo 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, norštině a
polštině.
Prosím, modlete se s námi za srbského, bulharského a japonského
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.
Debbie Akers

Z mailů
- Dobré ráno, sestro Akers! Rebecca napsala úžasný článek. Miluji vidět mladé lidi s takovou vášní a touhou sloužit
Bohu! Jaké osvěžení, ikdyž všechny články v těchto měsíčnících stojí za to a z každého se těším. Je to nádherné
požehnání a díky mnoha překladům se můžeme vzájemně spojit. Těším se z každého jazyka, který plynule promlouvá
skrze tyto články! S láskou -Laurie Sims
- Drahá sestro Grant, Wow, Wow, Wow! Tento článek přišel v pravou chvíli. (Víra uprostřed zoufalství, srpen 2016).
Děkuji ti! Tento článek mi pomohl znovu vstát na nohy a důvěřovat Bohu a vyhlašovat “Jeho zaslíbení”. Bůh se mě
velmi dotkl a díku tomu se mé nadcházející dny změní k dobrému.
Moc si vážíme této služby a děkujeme za věrnost, s kterou pravidelně rozesíláš jednotlivá čísla. Velké díky sestře

Warren, sestře Harding a sestře Staring a samozřejmě sestře Akers :) Bůh vám žehnej, s láskou, Jolie
- Sláva Bohu. Děkuji, že se ke mě připojuješ v modlitbách za mého syna Anthonyho. Od té doby už byl v církvi 4krát,
ještě se plně nevydal Bohu, ale ve jménu Ježíše, věřím, že tak učiní. Bůh je věrný a nikdy se neotočí zády ke svému
Slovu. Mnoho požehnání. Sarah Anderson-Murphy
- Drahá sestro Akers, děkuji za tvou tvrdou práci, kteoru máš s přípravou těchto úžasných dopisů. Povzbuzují a
pozvedají nás. Prosím take o španělskou kopi. Naše rodina teď pastoruje španělské společenství a věřím, že by je
tyto články v jejich jazyce moc požehnali. Děkuji a Bůh ti žehnej v této službě. Sestra Adriana Camp
- Moc jsem se těšila z posledního čísla. Je v nich tolik pravdy a mnoho pohledů na zoufalství. Ráda jsem se dozvěděla
o tvé vnučce, zdá se jako ukotvená křesťanka a opravdová služebnice. Nechť ji Pán ochraňuje a pokračuje žehnat. S
láskou, Sandy Negron, překladatelka do němckého jazyka

Odkazy
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
Ladies Prayer International on Facebook

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).Text LinkText Link

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.

Odebíráte časopis Reflections?
Tato dvouměsíční publikace vám požehná a inspiruje vás. Články jsou
biblické a aktuální pro dnešní apoštolské ženy. Objednejte si pro sebe, pro
přátele nebo více vydání pro vaši církev.

Objednejte online!

Navštivte naše stránky:
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