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Biblický košík pro zaneprázdněné maminky
Melani Shock

Brzy po narození mé prvorozené, Kendry, a znovu po narození jejího bratra,
Bradyna, jsem zjistila, že jsem dostala jednu z nejtěžších životních výzev:
vychovávat zbožné děti v bezbožném světě, aby z nich jednou vyrostli dospělí,
kteří milují Boha, rozumějí a věří tomu, co říká Boží Slovo, a vyberou si
partnera, který s nimi sdílí tuto lásku a porozumění. Rychle jsem zjistila, že mi to
přerůstá přes hlavu.
Hodnoty je jednodušší „pochytat“, než se je naučit. Když chcete dítě naučit
nějakou hodnotu, musíte ji sami žít, musíte jí rozumět, musíte o ní být přesvědčeni a musíte
rozumět dětskému způsobu komunikace, aby děti správně pochopily, co je učíte. Jaká výzva!
Jedinou odpovědí na toto nepřekonatelné, obrovské dilema je modlitba a Slovo. Podle mého
názoru nemůžeme modlitbu a Slovo od sebe oddělit. Modlitba je, když my mluvíme s Bohem.

Boží Slovo je Bůh, který mluví s námi. Je to vztah. Není mocnější způsob, jak vyučovat naše
děti, než se za ně a s nimi modlit. A není mocnější způsob, jak se modlit za naše děti, než se
modlit přímo z věčného Božího Slova.
Tady je návrh pro maminky, pro které je těžké studovat a modlit se Boží Slovo během tohoto
zaneprázdněného, náročného období života.
Pořiďte si košík a dejte si ho doma na nějaké významné místo, kde často pracujete (jako např.
kuchyň). Může to být košík, mísa nebo cokoli se vám líbí.
Pojmenujte ho Biblický košík.
Pro každou jednotlivou kategorii jako je vyčerpaná maminka, neplodná maminka, vzpurné dítě,
výchova dítěte, neplánované těhotenství atd. si vytvořte jednu kartu. Pojmenujte si další karty
podle všech dalších oblastí ve vašem životě, kde potřebujete sílu, porozumění a směr. Na tyto
karty pak napište co nejvíce veršů, které jsou modlitbou pro tu kterou situaci.
A potom pokaždé, když se cítíte mizerně, sáhněte do svého Biblického košíku. Vyberte si kartu,
která souvisí s vaší současnou situací. Modlete se verše z Písma – ne jednou, ale tolikrát,
kolikrát bude potřeba, abyste pocítili Boží přítomnost a pokoj.
Každé ráno NEJPRVE sáhněte do Biblického košíku. Vytáhněte si kartu z Biblického košíku také
v poledne, nebo když přijedete z práce. Než si půjdete lehnout, zastavte se u Biblického košíku a
nasyťte se z Živého Chleba.
Nejlepší je napsat si na karty celé verše. Napište si na kartu tolik veršů, kolik se jen vejde a
vyrobte si na každé téma tolik karet, kolik budete chtít. Toto naplní vaše dny silou a vaše děti se
skrze váš příklad naučí, jak se spoléhat na Boží Slovo a modlit se za Boží vůli do jejich životů.
Místo aby “zachytily” vaši frustraci, ať “zachytí” vaši důvěru v modlitbu z Písma pro každou
situaci.

Poznámka: Melani Shock je z Alexandrie, z Louisiany, a nejspokojenější je, když je ve stejné místnosti spolu se svým
mužem, Terrym, a se svými dvěma dětmi, Kendrou a Bradynem, a s kníračem Roxym. Jako koordinátoři mezinárodního
výboru pro UPCI Melani se svým manželem na plný úvazek cestují a vyučují vedení a pastorální vývoj v severní Americe
i globálně.

Nauč nás modlit se
Barbara Hilderbrand

Když jsem se přibližovala ke Zdi, zdálo se mi, že jsem to zaslechla. Naříkání,
které jakoby vycházelo ze samotných kamenů. Právě tohle místo – klidné a svaté
– kde se shromáždili vroucně oddaní, mělo velmi blízko k tomu, když Ježíš řekl,
„Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.” (Lukáš 19:40)
To, co jsem slyšela, vycházelo samozřejmě z hrdel několika stovek v šátku
zahalených Židů, kteří toho večera promlouvali ke kamenům Západní Zdi v Jeruzalémě. Byl to
dojemný pohled. Doslova. Muži a chlapci na jedné straně přepážky, ženy a dívky na straně
druhé, všichni čelem ke Zdi. Všichni se pohybovali – houpali se, kymáceli, chodili, kývali se, když

vylévali před Všemohoucím své modlitby. Stejně jako se Židé modlili po celá staletí. Naše
skupina se mohla zdržet jen pár minut a já jsem chtěla, aby moje zdejší modlitby byly moje
nejlepší, nejvyšší, nejvýmluvnější. „Pane Ježíši, nauč MĚ modlit se – TADY.”
„Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: “Pane,
nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.” (Lukáš 11:1)
Když jsem se toho večera rozhlížela po ostatních modlitebnících, něco mi svitlo. Byli to většinou
Židé. Je jedna věc, kterou se praktikující Židé učí v raném věku, a tou je modlitba. Judaismus byl
vždycky náboženstvím domova. Modlitba je základním prvkem jejich nejranějšího vyučování –
zvláště pro chlapce. Po bezpočet generací se ty nejmladší židovské děti učí šišlat „Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai echod“ dříve, než se naučí cokoli jiného.
Jak je potom možné, že dvanáct učedníků – určitě všichni vychovaní jako správní židovští
chlapci – žádalo svého rabbi, Ježíše, aby je naučil jak se modlit? Zcela jistě se mnohem dříve
než rybařit, spravovat sítě nebo počítat daně naučili jak se modlit!
„Nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.”
Jako každý dobrý rabín je Jan vedl k tomu, aby se modlili slova z Písma. Jejich zvykem nebylo
jen se modlit slova z Tóry a Tehillim (Žalmů), ale nejspíš uměli velké části i zpaměti. Jeden z
jejich mudrců napsal: “Ten, kdo je moudrý, by se měl modlit jako král David.”
Jako odpověď na jejich žádost ukázal okamžitě Ježíš učedníkům pro ně zcela nový způsob
modlitby. Namísto pouhého mechanického opakování je naučil modlit se slovy přímo ze srdce.
Ježíš jim nedal další obecnou modlitbu k zapamatování; ale raději je povzbudil, aby se
jednoduše modlili skrze své osobní a současné okolnosti. “Otče - dej nám náš denní chléb –
odpusť nám – vysvoboď nás.” Ne žádný vzorec jak, kde nebo kdy se modlit. Ježíš je naučil
jednoduše se MODLIT. Spontánně vylít chválu, děkování, přímluvu a prosbu do aktivit dne.
Každého dne. Ježíši, nauč nás se MODLIT.
Poznámka: Barbara Hilderbrand žije a pracuje ve Wausau ve Wisconsinu. Je prezidentkou Žen modlitby ve Wisconsinu
a slouží v církvi Lighthouse Pentecostal Church, kde je pastorem její manžel.

Učit příkladem
Fanny Cooney

Náš syn Jaylon je dvojjazyčný, mluví anglicky a francouzsky. Od narození jsem
na něj mluvila francouzsky, aby se domluvil s rodinou ve Francii.
Vždy jsem se s ním také modlila francouzsky, protože je to pro mě jednodušší.
To způsobilo, že i on se modlí francouzsky, nejen doma, ale i v církvi. Až
donedávna byly jeho modlitby spíš jen opakováním stejné věci a zdálo se, že
bez jakéhokoli usvědčení.
Loňské Vánoce jsme strávili s rodinou. Když jsme se modlili, Jaylon a jeho bratranci se střídali v
modlitbě.
O několik týdnů později jsme se vrátili domů do Severního Irska a Jaylon se začal odvažovat
vyjít ze svých odříkávaných modliteb a modlit se ze srdce za lidi okolo, za přátele, kteří bojovali

ve škole, členy církve apod. Té noci, stejně jako každou další, jsem rozpoznala vliv modliteb jeho
bratranců v jeho životě. Jeho bratranci jsou starší než on; a i když je nežádal, aby ho to naučili,
následoval jejich příklad.
Učedníci byli všichni pospolu, když se Ježíš modlil. Když Ho slyšeli, jak se modlí, prosili, “Pane,
nauč nás se také modlit.” (Lukáš 11:1).
Stejně jako je velmi důležité trávit každý den na modlitbě o samotě, životně důležitá je také
společná modlitba. Sama jsem se na modlitebních shromážděních od ostatních naučila jak
rozšířit své vlastní modlitby. Učíme se jeden od druhého tím, že posloucháme, jak se ostatní
modlí a prosí za různé potřeby.
Ne, naše modlitby nemusí být líbivé a komplikované, ale jak rosteme v našem vztahu s Bohem,
naše modlitby by neměly zůstat stejné, jako jsme se modlili na začátku.
Potřebujeme se modlit za naše děti, ale také se modlit s nimi. Ať po vás opakují už od útlého
věku. Berte je na modlitební shromáždění. Vaše modlitby a modlitby ostatních budou jejich
nejlepším učitelem.
„Budeš milovat Hospodina, svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou
silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a
budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo
vstávat.” (Deuteronomium 6:5-7)
Poznámka: Fanny Cooney se narodila a vyrostla ve Francii. Spolu se svým manželem Joem a jejich synem Jaylonem
slouží jako misionáři v Irsku.

Text Link

"Lajkujte" Ženy modlitby na Facebooku.
Na Facebooku nás sledují ve státech: USA, Hong Kong, Filipíny, Švédsko, Řecko,
Kolumbie, Kanada, Mexiko, Čína, Keňa, Chorvatsko, Holandsko, Ghana,
Jamajka, Portoriko, Jižní Afrika, Fidži, Austrálie, Rakousko, Kypr, Malajsie,
Pákistán, Itálie, Indie, Francie, Chile, Anglie, Etiopie, Libanon, Trinidad, Tobago,
Norsko, Honduras, Srí Lanka, Nový Zéland, Šalamounovy ostrovy, Haiti,
Indonésie, Papua Nová Guinea, Uganda, Rwanda, Skotsko, Dánsko, Jižní Korea, Nigérie, Bolívie,
Turecko, Japonsko, Afghánistán, Německo, Bulharsko, Portugalsko a Salvador.
Milý vedoucí modlitebního týmu, navštiv prosím Ženy modlitby na Facebooku a „lajkni“ naši
stránku!! Facebook Ladies Prayer International Link
Pozvi také prosím svoji skupinu, aby se přihlásila k odběru tohoto zpravodaje ZDARMA na adrese:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl nebo pošli email na
adresu: LadiesPrayerInternational@aol.com
Prosím sdílejte tyto informace se svým sborem, přáteli a rodinou. Děkujeme za to, že jste součástí
této živé modlitební služby a pomáháte nám šířit slovo o zpravodaji ZDARMA a stránce na
Facebooku!

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/slovenštině, čínštině, svahilštině, maďarštině, tagalog, indonézštině, rumunštině,
italštině, norštině, polštině, hindštině, gruzínsky, japonsky, švédsky, vietnamsky, v jazyce
bangla a thajsky. Prosím, modlete se s námi za srbské, bulharské a jiné 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.
Navštivte Ženy Modlitby na Facebooku a "lajkujte" naši stránku!

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).

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 anebo
vícero vydání pro vaši církev.

Objednejte online na LadiesMinistries.com
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