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Navštivte Ženy modlitby na Facebooku a dejte nám „like“!
Stále křísí mrtvé
Rhonda Burk

Aniž bychom si to uvědomovali, své děti učíme neustále. Slova, která mluvíme,
skutky, které děláme, a to, co slyší v Božím domě, to bude naše děti formovat po
zbytek jejich života. Přísloví 22:6 nám říká, „Zasvěť už chlapce do jeho cesty,
neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ Tento verš je zaslíbením, které si mnozí
potřebují připomínat, aby se ho drželi.
Bratr Erik byl vychován matkou, která ho naučila se modlit. Nejen že byl svědkem
nádherného života modlitby, ale teď když má vlastní děti, přišel čas převést to, co se
naučil, do praxe. On, jeho žena Tara a jejich děti Meagan, Nolan a Mason rádi žili stranou od všeho.
Jednou z výhod života mimo město bylo vlastnit hospodářská zvířata. Meagan měla silnou zálibu
v kuřatech, a tak jí jich několik koupili. Tento příběh je o jednom z těchto kuřat, které ironicky dostalo
jméno „Darkness“ (Temnota).
Když se jednou rodina připravovala na celý den odjet, nikdo ani nepomyslel na nádobu s vodou, která
zůstala poblíž kuřat. Darkness byla ale trochu moc zvědavá a spadla do vody, zatímco byli celý den pryč.
Po návratu domů se Meagan naskytl strašlivý pohled na Darkness, tuhou jak prkno, plovoucí ve vodě.
Kuře plavalo ve vodě dost dlouho na to, aby z něj vyprchal všechen život a světlo. Smutek sevřel srdce
rodičů, ale Meaganina srdce se zmocnila víra, která na ní přešla od babičky.
„Musíme se modlit, tati,“ vykřikla Meagan. Několik minut se modlili a drželi ve svých rukách ztuhlé tělo
Darkness. Nic. Žádný pohyb. Meagan se tehdy pevně postavila na víru, kterou do ní vkládali od doby, kdy
začala rozumět anglicky. „Ale vy jste říkali, že Bůh může udělat COKOLI, když se modlíme ve jménu
Ježíš, že je VŠECHNO možné. Prosím, tati, pojďme se modlit znovu.“ Vírou Meagan rozprostřela své
neostříhané vlasy přes Darkness.
O několik hodin později když se do těla Darkness vrátil zvuk kašle a chrchlání, se jejich modlitby změnily
ve chválu. Bůh znovu naplnil své Slovo a své zaslíbení. Darkness byla plná světla a Meaganina víra byla
ovlivněna na celý život.
„Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Euniké a kterou máš, jak
jsem přesvědčen, i ty.“ (2. Timoteova 1:5)
Poznámka: Rhonda Burk, presidentka Žen modlitby v Illinois, je hříšnice spasená z milosti, nejprve studentka a pak učitelka,

požehnaná manželka, matka tří dětí, babička pěti, služebnice UPCI a první dáma v církvi Landmark v Bethalto v Illinois.

Předávejte víru v Činitele zázraků dalším generacím
Mariann Starin

„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 6:6-7)
„Připomínám ti tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Euniké a
kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň
Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha
bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a odvahy.“ (2. Timoteova 1:5-8)
Na pohřbu mojí matky svědčil jeden pastor, který byl produktem průkopnické služby mých rodičů v New
Yorku, jak neobyčejná modlitba mojí matky s jednoduchou vírou způsobila neobyčejnou změnu v tom, jak
viděl modlitbu na začátku své chůze s Bohem.
Během už tak těžké finanční situace byl jeho dům vykraden. V jeho sousedství žilo mnoho drogově
závislých, kteří kradli peníze, aby je ihned proměnili v drogy ve svých žilách. Přišel úplně zničený do
církve a nevěděl, jak přežije další týden. Rada mojí matky „Budeme se modlit k Ježíši, aby zloději peníze
vrátili,“ se zdála v těch okolnostech poněkud bláznivá. Neměl jinou volbu, a tak se tak napůl připojil k její
nebojácné modlitbě naplněné vírou.
Po návratu domů, k údivu tohoto mladého muže, zloděj vrátil celou částku s omluvným dopisem. Toto
navždy změnilo modlitební život onoho mladého muže a jeho vztah s Bohem. Zjistil, že Bůh může
skutečně udělat neobyčejné věci; musíme jen jednoduše věřit, že to může udělat a požádat Ho.
Jak mohla moje matka, která vyrostla během velké hospodářské krize jen s málo prostředky, uvěřit té
jednoduché věci, že jednoduše očekáváme (věříme) a žádáme (důvěřujeme) Ježíše, činitele zázraků, že
zázrak učiní? Jejího otce si Bůh používal k uzdravování nemocných a zažil dokonce mrtvého zázračně
vzkříšeného k životu. Jeho životní příklad způsobil, že chápala jeho modlitby za zázraky jako normální
privilegium každého Božího dítěte. Ona sama byla zázračně uzdravena z astmatu.
Ačkoli finanční okolnosti mého dětství byly mnohem lepší než ty, v kterých vyrůstali moji rodiče, jejich
životní příklad mě také naučil přinášet své starosti, ať se jednalo o cokoli, nejdříve k nohám Ježíše.
Nebojácná vírou naplněná modlitba je vždy dostupná konverzace života s odpověďmi a řešením.
Když jsem se stala profesionální zdravotní sestrou, moje životní a pracovní zkušenosti jen znovu
potvrdily, že kdyby lidé rozuměli, kolik toho profesionální zdravotníci nevědí, byl by menší problém věřit
Bohu. Jeden pacient si mě jednou zavolal stranou ze zdravotního týmu, aby mi poděkoval za moji tichou
modlitbu ze srdce, kdy jen Bůh mohl způsobit, aby ji viděli jako důvod svého znovu obnoveného zdraví ve
chvíli života a smrti.
Váš živý příklad překonává pochybnost a ukazuje další generaci vzor nebojácné vírou naplněné modlitby
k činiteli zázraků. Vyučujte děti od narození tím, že je jednoduše vždy zahrnete do procesu modlitby
v každé životní situaci. Modlete se za své děti a modlete se s nimi; ať se vaše děti modlí za vás. Oba
budete udiveni Ježíšem, činitelem zázraků.
Poznámka: Mariann Starin je dcerou průkopnických zakladatelů církve a profesionální zdravotní sestra. Se svým manželem,
Markem, byli misionáři na středním východě od roku 1984. Je matkou Angeliky a Alexandera a babičkou dvou vnoučat.

Zázraky se dějí i dnes

Anne Johnston

„Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já už je vyslyším.“ (Izaiáš
65:24)
Slovník Merriam-Webster vysvětluje zázrak jako „neobyčejnou událost, která
ukazuje boží zásah v lidských záležitostech“. Zázrak je událost tak úžasná, že to
vypadá, že byla seslána shůry.
Někdy si ani neuvědomujeme, že se stal zázrak, dokud se později neohlédneme
zpátky a nezjistíme, jak se věci seběhly. „Bůh bere okolnosti a přidává moc
zázraku.“
Před několika lety jsem pociťovala silné bolesti v hrudníku a pažích, a tak mě kardiolog poslal na
speciální vyšetření srdce. Na mém srdci nic špatného nenašli, ale mé rodině řekli, že mám nějakou
podezřelou bulku.
Po několika mamografech a ultrazvucích se prokázalo, že útvar roste a naplánovali operaci. Naštěstí to
celé vyoperovali a výsledky ukázaly, že nebudu potřebovat ani chemoterapii ani ozařování.
Protože tady v Quebecu se pro ženy mého věku běžně mamografy nedělají, kdyby vyšetření srdce
neukázalo žádný problém, rakovina by pravděpodobně byla odhalena až ve chvíli, kdy by se rozrostla do
něčeho mnohem závažnějšího.
Skrze modlitbu mi Bůh dal v celém průběhu pokoj a své ujištění, že ať se stane cokoli, On to má
absolutně pod kontrolou.
„Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova! Kéž ti sešle pomoc ze
svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu!“ (Žalm 20:2-3)
Je úžasné patřit do velké boží rodiny a vědět, že se můžeme spolehnout na jejich modlitby, když čelíme
těžkým situacím v našich životech. Děkuji Bohu za svůj zázrak.
Věřím v zázraky a vím, že Bůh jeden udělal v mém životě. Celou věc měl zcela pod kontrolou. Vzdávám
Mu chválu a slávu za to, co udělal.
Poznámka: Anne Johnston vystudovala UPBI (nyní Severovýchodní křesťanská škola) v Novém Brunswicku a je dítětem
služebníka, které bylo většinu svého života zapojeno do různých aspektů evangelizační práce. Je matkou třech dětí a babičkou šesti
vnoučat, navštěvuje Sjednocenou letniční církev v Pointe Claire v Quebeku a je členkou překladatelů The King’s Translators.

Od editorky
Bůh dělá mocné skutky!
Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, arabštině, čínštině,
češtině/slovenštině, holandštině, fidžijštině, francouzštině, gruzínštině, němčině, řečtině,
maďarštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině, španělštině, svahilštině, švédštině,
tagalog, thajštině, kríjštině, sinhálštině a v jazyce Sri Lanky.

Prosím, modlete se s námi za další 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 dejte nám "like"!

Drazí vedoucí modlitebních týmů, prosím navštivte Ženy Modlitby na Facebooku a
“lajkujte” naši stránku!! Facebook Ladies Prayer International Link
Také prosím pozvěte vaši skupinu, aby si ZDARMA objednala tento newsletter:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
Nebo pište email na: LadiesPrayerInternational@aol.com
Prosím sdílejte tyto informace se svou církví, přáteli a rodinou. Děkujeme, že jste
součástí této úspěšné modlitební služby a že nám pomáháte šířit zprávy o tomto newsletteru ZDARMA a o
naší Facebookové stránce!

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)

