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Modlitba mění srdce
Bre Uzzell

„Změň mě, Pane. Změň mě, Pane. Nedopusť, abych zůstala stejná. Chci být víc jako Ty.
Vezmi si můj život. Učiň z mého života přesně to, co ty chceš, aby z něj bylo. Ó, Pane,
prosím, změň mě. Změň mě, drahý Pane.“
Slova této písně mi běžela hlavou, když jsem připravovala tento článek. Modlitby mění
srdce, ale někdy je ta nejdůležitější změna v našem vlastním srdci. V žalmu 51:12 se
David modlí, „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ Je
obzvlášť důležité pokračovat v naší modlitbě a nevzdat se.
Když jsme se poprvé vzali, můj manžel procházel duchovním bojem a na mnoho let sešel z cesty. Naši
synové byli tehdy velmi malí. Bála jsem se, že i oni budou cítit ten duchovní zápas. Během toho období
jsem se modlila denně dva verše, Žalm 23 a 2. Korintským 7:14. Jsem přesvědčená, že mé modlitby
změnily nejen srdce mého muže, ale také moje vlastní. Hospodin je můj pastýř a každý den mě vodí na
klidná místa u vod. Kdybych se denně nemodlila, aby Bůh změnil srdce mého manžela, nikdy bych nebyl
schopná dovolit Pánu, aby změkčil moje srdce. Díky Bohu můj muž uslyšel volání Pána a pokořil se a
vrátil se do církve. Nejen že dnes slouží Bohu, ale stal se také ustanoveným služebníkem, který vyučuje
a káže s pomazáním. Oba naši synové také slouží Bohu; oba byli dobří v biblických kvízech a oba slouží
v jakékoli službě, kde mohou pomoci. Jsem vděčná, že mi Bůh pomohl vidět požehnání v mém údolí.
Někdy nám může připadat, že se proti nám život spikl. Jako ženy a matky si berem na ramena mnohá
břemena navíc – zatěžujeme se plánováním, udržováním pořádku v našem domě, staráním se o svoji
rodinu. Když něco nejde podle našich představ, připadá nám to zdrcující. Zvlášť tento rok byl pro mnoho
rodin zdrcující. Mnohé rodiny z naší církve bojují se ztrátou zaměstnání nebo ztrátou výplaty, protože
museli být v karanténě. Stejně jako David se potřebujeme vylít v modlitbě. Modlitba může změnit to, jak
vnímáme naše okolnosti. Tento měsíc to může být těsné. Může být těžší zaplatit účty, ale podívejte se na
naše požehnání – Bůh nás udržuje v bezpečí pod střechou. Máme kolem sebe svou rodinu. Naše děti
slouží Pánu. Jsme požehnaní.
Proměň moje srdce, ó Pane. Pomoz mi vidět požehnání uprostřed boje.
Poznámka: Bre Uzzell je ženou reverenda Steeve Uzzella a matkou dvou úžasných chlapců. V současnosti učí francouzštinu v St.
Genevieve v Missouri. Její domovskou církví je Bluff City Apostolic Worship Center v Poplar Bluff v Missouri, pastor Dustin Williams.

Modlitba z domova
Darla Brochu
Pamatuji si, jak jsme byli nadšení, když jsme zjistili, že čekáme naše první dítě. Nemohli
jsme se dočkat, až se seznámíme s naším chlapečkem – až ho budeme držet,
zahrnovat láskou a starat se o něj. Byli jsme mladí, nezkušení a ano, i trochu naivní.
Netrvalo dlouho, než jsme zjistili, že jsme zodpovědní, abychom naučili to dítě úplně
všechno. Jako rodiče jsme museli předat dítěti dovednosti, které bude potřebovat, aby
přežil a aby v životě uspěl.
Je naše zodpovědnost, abychom, jako rodiče, seznámili naše děti s Ježíšem a abychom
je naučili se modlit. Modlitba je jednoduše mluvení s Bohem. Jejich vyučování modlitbě začíná brzy,
dokonce dřív než se naučí mluvit. Jak? Tím že vidí a slyší, jak se za ně modlíte.
Když vyrostou a umí lépe komunikovat, můžete začít tím, že opakují to, co říkáte vy. To jsme dělali
hlavně večer před spaním. Prosili jsme Boha, aby požehnal mamince, tatínkovi, Bootsie (naší kočce).
Když byli starší, vedla jsem je, aby se modlili sami a poslouchala je. Je důležité zahrnout děti do
každodenní modlitby.
Později jsme měli čas vyhrazený na rodinnou modlitbu. Potichu jsme nechali hrát křesťanskou hudbu,
abychom vytvořili prostředí. Často měli „modlitební prosbu“. Očekávali jsme, že se budou modlit s námi;
nepovolili jsme žádné hračky nebo knížky. Pokud byli unavení, mohli si lehnout potichu na podlahu a
spát. Viděli nás, jak se modlíme a tím, že jsme je do toho zahrnuli, jsme jim ukázali, že modlitba je něco
důležitého, co dospělí dělají.
Pokud jsou vaše děti starší, neznamená to, že je příliš pozdě, abyste je naučili se modlit. Nic není dál od
pravdy. Nikdy není příliš pozdě začít učit důležitost modlitby.
Jak se modlím – co říkám? Používali jsme obrázek modlitebního „sendviče“.
Vrchní houska: Chvála – vzdejte Bohu chválu a uctívejte Ho za to, kým je
Salát: Odpuštění – proste Ho o odpuštění všech vašich hříchů
Sýr: Potřeby – tady můžete slyšet různé roztomilé věci – prioritou u naší dcery bylo štěňátko (Ano,
dostala ho.)
Maso: Boží vůle – Bože, ať se ve všem stane Tvoje vůle
Spodní houska: Chvála – znovu!
„K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.“ (Žalm 17:6)
„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ (Přísloví 22:6)
Poznámka: Paul a Darla Brochu byli 27 let misionáři ve Francii. Mají 2 děti Justina a Danae a 2 vnoučata.

Jak vychovat děti, aby milovaly Boha
Raina Hinton

Celý život jsem vyrůstala jako dítě pastora. Mám tři sourozence, všichni jsou v manželství
a mají děti a všichni jsou věrní církvi v mnoha aspektech. Takže v průběhu let se mě lidé
ptali, „Jakto že jsou všechny vaše děti zapojené v církvi? Jaké je vaše rodičovské
tajemství?“
Nechci se v tomto článku chlubit. Máme mnoho chyb a věřte mi, měli jsme i své konflikty;
ale nikdy jsme nebyli rozděleni, protože nám rodiče pomohli vybudovat základ v Kristu.
Přísloví 22:6 říká, „Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ Takže bych
se dnes chtěla podělit o několik zásad, které moje rodiče používali, aby nás udrželi na správné cestě.
1. Přivádějte děti do církve při každé příležitosti, kterou máte. Nedělní škola, mládež, aktivní pomoc,
evangelizace, modlitební večery, atd. Moje maminka pracovala na plný úvazek a navíc byla ženou
pastora, nebylo to jednoduché, ale církev byla jejich prioritou. Byli v tom důslední. Navíc měli moje rodiče
společné pravidlo, že NIKDY nezakážou svým dětem církev nebo církevní aktivity. „Hele, máš problém,
takže nesmíš jít na výlet s mládeží.“ Církevní výlety nejsou luxusem, jsou nutností! Poslední rok nás
upevnil, jak moc je důležitý čas s Boží rodinou.
3. „Protože jsem to řekl(a)“ se nikdy nepoužívalo v souvislosti s otázkami ohledně biblických principů
nebo přesvědčení. Někdo si může myslet, že pokud se dítě zeptá „proč?“, přemýšlí o tom, jak se něčemu
vyhnout. Ne, je to úžasná chvíle pro spontánní biblické studium. „Protože jsem to řekl(a).“ není základ, na
kterém se dá stavět. Ukažte jim verše, kde se nachází tohle biblické/morální přesvědčení.
4. Ať jsou láska a odpuštění přítomny v každém dni. Nikdy jsem nepochybovala, že mě rodiče milují. I
když jsme měli před deseti minutami spor, láska vždycky zvítězila. Učit odpuštění znamená ukázat, že je
to obousměrná ulice. Rodič může žádat o odpuštění stejně jako dítě.
5. Požádejte o pomoc. Pokud potřebujete pomoc, jak je dostat do církve, pokud potřebujete radu, pokud
vám připadá, že je břemeno tento týden příliš těžké. . . požádejte o pomoc. Jsme tělo Kristovo! Bible říká
v 1. Korintským 12:12 „Tak jako tělo je jedno a má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač
je jich mnoho, tak je to i s Kristem.“
Rodiče, každý den děláte oběti pro své děti a toto je připomínka, že žádné z nich nezůstane opominuto.
Dnes tady stojím a vzdávám úctu svým rodičům za oběti, které učinili pro mě a moje sourozence. Buďte
povzbuzeni. Bůh vám svěřil vaše děti; On vám věří.
Poznámka: Raina Bibb Hinton se narodila a vyrostla ve Phoenixu v Arizoně. Se svým manželem v současné době slouží ve
chvalách a v mládeži v církvi, kde je pastorem její otec.

Od editorky
Bůh dělá mocné věci!
Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, arabštině, čínštině,
češtině/slovenštině, holandštině, francouzštině, gruzínštině, němčině, řečtině, maďarštině,
italštině, japonštině, korejštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, 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)Text

Link

