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Zamilovávat se do Ježíše
Vercinia Reed

Láska často začíná jako vzrušující, vše pohlucující záchvat emocí, a vede
lidi k ekstatickému prohlášení, “Jsem zamilovaný!”
Když jsme se s mým manželem seznámili, žili jsme v místech vzdálených 2
hodiny. V té době jsme neměli mobilní telefony, taže jsme záviseli na
landlines, záznamnících a dopisech. Když poprvé zavolal, nebyla jsem
zrovna doma. Když jsem mu zavolala zpátky, tak zase on nebyl doma.
Trvalo to nekolik týdnů než jsme se konečně dovolali, ale pak jsme mluvili celé hodiny. Od
hloupostí až po vážně věci, nikdy nám nedošla témata, o kterých si povídat. Začali jsme sdílet

sny a naděje, a jak měsíce ubíhaly, rozvíjely se hlubší emoce, které nás posunuly z přátelství
do lásky. Navíc jsme to chtěli oznámit lidem.
Zamilovali jsme se do toho který je nejdůležitější? Platí to i pro naše děti? Skrze Jeho slovo a
Jeho příkldem je můžeme povzbuzovat, aby se do Něj také zamilovávali.

•

Pojdte strávit čas v komunikaci s Ním. Otevřeně čtěte Bibli. Modlete se s Vašimi dětmi.

•

Ukazujte Vaši důvěru v Něj. Lze mu důvěřovat. "Bůh- dokonalá je jeho cesta, řeč
Hospodinova je osvědčená, on je štítem všem na něho spoléhajícím. " (II Samuelova
22:31).

•

Mluvte o Něm. Čím více času strávíme tím, že ho poznáváme, tím silněji roste naše
láska. A pak jak naše láska a porozumnění časem zesiluje, přirozeně Ho zahrnujeme
do našich rozhovorů.

•

Konejte, budtě akční. Krmte hladové, oblékejte chudé, starejte se o nemocné, mluvte
laskavé slova. Zapojujte své děti; víra a skutky jdou ruku v ruce (James 2:1426). Naplňujte příležitosti k plnosti.

•

Oslavujte svůj vztah s Ježíšem. "Já však se budu veselit v Hospodinu, budu jásat v
Bohu svého zachraňování" (Abakuk 3:18). Zpívejte nahlas v chvalách a děkování.

Po devatenácti letech manželství, se dvěmi dětmi a mnohou zodpovědností, naučila jsem se
že láska je mnohem víc než cit. Je to volba, která vyžaduje stálý oddanný a závazný záměr.
Boží láska je bez vyjímky oddaná a neomilně úmyslná. Nic nás od ní nemůže oddělit. Když
přijdou zkoušky, On nám slíbil že nás nikdy neopustí a nevzdá se nás. Když zakopneme, On je
věrný a odpustí nám. Když už necítíme žádnou naději jeho soucit a požehnání jsou nové
každé ráno. Jeho milosrdenství je dostačující. Ach jaká láska!
Jste rozhodnuti Ho milovat celým svým srdcem, celou svoji duší a s celou svoji silou a celou
svoji myslí? On usiluje o takový vztah. Je dostupný pro nás a je dostupný i pro naše děti.
Zamilovávat se do Ježíše je úžasné; zůstávat v lásce je esenciální. Není větší radosti než
když děti chodí v pravdě (III Jan 1:4).
Poznamka
Vercina Bailey Reed a její manžel Brad, slouží jako AlMers ve Spojených Arabských Emirátech, kde jsou pastory
Abundant Life Church. Mají dvě děti, Jaden 10 let a Eliase 3 roky
Vercinia má vzdělání v Komunikačních vědách & Poruchách a pracovala jako logopedka předtím než se odstěhovali
do UAE v roce 2003.

Prozkoušená víra nebo Unavená víra
Od Jerolyn Kelly

Zatímco jsme si užívali biblickou hodinu pro dámy v našem sboru, na téma
víry, začali jsme číst kapitolu 11 síň slávy v listu Židům. Jak jsme se střídali
ve čtení, jedna ze sester udělala chybu ve verši o Abrahámovi a řekla
unavená víra místo vyzkoušená víra ( v Aj: tried vs. tired faith). Tento
přesmyk jazyka k mému duchu začal ihned promlouvat.
Kolikrát jsem dosáhla bodu unavené víry? Neviním sebe ani nikoho jiného,
kdo se do takového stavu někdy dostal. Je to realita. Evidentně, Abraham
otec věrných spolu se svou ženou Sarah, měli unavenou víru. Bylo to pochopitelné, když si
uvědomíme, jak dlouho čekali na to slíbené dítě. Hluboce si cením Sarah. I když jsem
imigrovala z jiné krajiny, nevím, jestli bych dokázala to, co Sarah. Když jsem opustila svůj
domov a známé prostředí, věděla jsem kde přistanu/zakotvím. Sarah měla proste opustit
všechno, aniž by věděla, kam jde.
Často když se něco vleče, můžeme zjistit, že jsme se dostali do místa, kde je naše víra
vyčerpaná. Pokračujeme v konání všeho, o čem víme, že je správné a dobré. Stojíme na
zaslíbeních od Boha, pokračujeme s pozitivním přístupem, a mluvíme pozitivní slova. Jíme
správně, spíme správně a staráme se o svá těla. Modlíme se čteme a rozjímáme nad Božím
slovem. Postavujeme se za Pravdu a svatost. Evangelizujeme, následujeme, přinášíme vize a
povzbuzujeme ostatní. Není to tak že bychom se chtěli vzdát, ale prostě dojdeme do únavy jak
fyzické, tak duchovní.
Když se díváme zpět v čase na Abrahama a Sarah, musíme si uvědomit, že když se jejich víra
dostala do stavu únavy, stali se zranitelnými pro své vlastní myšlenky a způsoby. Učinili volbu,
která má dopad na svět až do dnes. Tím že dala svoji služebnou Hagar Abrahamovi, Ismael se
narodil a stal se otcem Arabských národů. Dlouho očekávaný Izák, kterého porodila Sára se
stal otcem Izraelitů. Jejich unavená víra vedla ke strašným důsledkům pro celé lidstvo.
Má mysl skáče k tomu známému textu: “ Nebuďte unaveni v dobrém konání, protože v čas
sklizně budete žnout POKUD nezvlažníte. Zrovna tak jak se ta dáma přeřekla na naší biblické
hodině, můžeme i my nedopatřením a bez toho, aby jsme to věděli, uklouznout do unavené
víry. Vzpomeňte si na Abrahama a Saru a uvědomte si svou zranitelnost k prostředkům
nepřítele v těchto časech. Držte se vizí a zaslíbení, které Vám Pán dal. Nenechte nedostatek
výsledků a nedostatek důkazů vaší víry, aby vás odradil.
Je to prostá záměna dvou písmen a ze slova zkoušená vznikne unavená. V naší duchovní
pouti se to může stát tak snadno, že si toho ani nevšimneme. Každý den musím zůstat
naladěná na Ducha Svatého a zůstávat na Božích zaslíbeních. I když je moje víra často
zkoušená, nenechám svoji víru upadnout do vyčerpání.
Poznámka: Jerolyn Kelley miluje konání misijní služby v Severní Evropě. Žije v Glasgow ve Skotsku a je vděčná Bohu
za úžasného manžela, děti a vnoučata.

Z emailové pošty:
Bůh Vám Žehnej
Děkuji za Váš příspěvek, který jsem četla v angličtině, ale díky Bohu, jsem zjistila že je take ve
španělštine. Jsem tak štastná za španělský překlad. Vím že i nadále budete velkým požehnáním pro můj
život a všechny sestry ve sboru, kde všichni mluvíme španělsky. Děkuji
Gloria Q.

Od Editorky
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!

We have followers in the USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece, Colombia, Canada,
Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, South Africa,
Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia, Pakistan, Italy, India, France, Chile, England,
Ethiopia, Lebanon, Trinidad, Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon
Islands, Haiti, Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South
Korea, Nigeria, Bolivia, Turkey, Japan, Germany, Bulgaria, Portugal, El Salvador, Thailand,
United Arab Emirates, Afghanistan and Vanuatu.
Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our
page!! Facebook Ladies Prayer International Link
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter
at: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part
of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter
and Facebook page!
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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

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
anebo vícero vydání pro vaši církev.

Objednejte online na LadiesMinistries.com
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