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Všichni okolo stolu
Connie Bernard

Když dnes píšu tento článek, měla jsem v plánu naprosto odlišné zanícení pro modlitbu. Ale
posledních několik týdnů jsem měla břemeno zesílit své modlitby za všechny naše děti; a ve
svých modlitbách jsem byla mnohem konkrétnější.
Žalm 128:1-4 říká, „Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co
rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnán
muž, který se bojí Hospodina.“
Když jsem přemýšlela nad těmito verši, vyskočila na mě slova „tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého
stolu“. Miluji, když jsou s námi naše děti a můžeme být u jednoho stolu, ale nestává se to často. Naše děti žijí
na různých místech a je složité se společně sejít během roku jindy než o Vánocích nebo na Díkůvzdání. Ale
každý den se za ně modlím a ve svých modlitbách jsem konkrétní.
Když se modlím, představuji si je všechny se mnou u stolu. Představuji si Ježíše, jak je objímá, kdekoli jsou.
Dámy, musíme být ve svých modlitbách konkrétní. Natáhněte se s vírou a představujte si, jak je modlitba
vyslyšena.
Nedávno jsem se modlila za svoje děti a žádala jsem Pána, aby jedné konkrétní dceři dal speciální pomazání,
protože sloužila na konferenci. Žádala jsem Boha, aby jí dal zvláštní pomazání a slovo pro ni osobně, zatímco
byla pryč od své rodiny. Konkrétně jsem Boha žádala, aby k ní byl osobní.
My Bohu nepřikazujeme, ale když Ho upřímně s těžkým srdcem o věci požádáme, On odpoví. V Jeho
vlastním čase! Máme sklon být netrpěliví, když jde o věci, o kterých si myslíme, že se musí stát teď hned.
Konkrétně jsem Ho žádala, aby se jí dotkl a dal jí slovo potvrzení, že vidí svoji dceru tam, kde je a čím
prochází.
Říkáme modlitby a jsou konkrétní – určené, aby Pán odpověděl. A pak zapomeneme. Život převládne a my si
jdeme nonstop vlastní cestou. Dobrá, já jsem pokračovala na své cestě. Když jsem mluvila se svou dcerou po
konferenci, povídala mi o zkušenosti, kterou měla na konferenci. Pán přivedl někoho přímo k ní a dal jí slovo.
Bylo to slovo, o kterém ta dáma nemohla nic vědět.
Když mi to řekla, začala jsem plakat, protože jsem věděla, že Bůh odpověděl na mou modlitbu a dal jí
potvrzení. Udělal přesně to, oč jsem Ho žádala. Dámy, On je laskavý a milosrdný Bůh. Vidí všechny věci a
zná touhy našeho srdce pro naše děti.

Ať už jsou vaše děti malé doma nebo dospělé pracující pro Pána nebo dospělé, které od Pána odešly, na tom
Mu nezáleží. Stále jsou to Jeho děti. Když přijdete ke trůnu a požádáte o konkrétní věci, které se týkají vašich
dětí, vězte, že On vidí vaše srdce a vaše touhy. Ví, mnohem lépe než my, kde jsou, co potřebují a kdy to
potřebují.
On je milující Otec, který miluje naše děti dokonce víc než my!
Poznámka: Connie Bernard věrně slouží po boku svého manžela Davida K. Bernarda, který je generálním vedoucím UPCI. Jejím nejoblíbenějším časem je ten,
který může strávit se svými dětmi a vnoučaty.

Žít se záměrem
Becki Enis
Fotograf může rozvířit paměť a emoce. Většina z nás má tu zkušenost, kdy jsme
otevřeli fotoalbum nebo jsme se přehrabovali v krabici s různými památkami a ve chvilce
cítíme emoci toho zapomenutého okamžiku. Nebo ucítíme vůni našeho domova
z dětství, oblíbené koření nebo vůni ve vzduchu. Jsme směsicí desítek tisíc vzpomínek
a každá z nich, ačkoli zdánlivě zapomenutá, se znovu oživuje neočekávanými způsoby.
Rodiče denně vytvářejí atmosféru pro svoje děti. Jsou to vzpomínky, které tvarují jejich
osobnost, jejich duchovnost a jejich volby v životě. Máme příležitost úmyslně budovat
vzpomínky, které povedou naše děti a vnoučata skrz život. Písmo nás nabádá,
abychom „zasvětili už chlapce do jeho cesty“ (Přísloví 22:6) a jaký je lepší způsob, než záměrně naplánovat
budování šťastných, prospěšných a na Písmu založených vzpomínek.
Všichni jsme ovlivněni tím, co vnímají naše smysly. Náš svět nabízí takovou škálu podnětů v médiích, módě a
je nám předáván a ukládán dvojí charakter. Protiváhou těchto tělesných vlivů je Boží Svaté Písmo, které
zjevujeme v našich životech a životním stylu. Druhá část verše z Přísloví 22:6 zní „neodchýlí se od ní, ani
když zestárne“. Záměrné vyučování a příklad jsou základními kameny pro tuto volbu.
Navzdory jakémukoli úsilí si některé děti vybírají tu marnotratnou cestu, která je popsána v Lukášovi 15.
Slovo marnotratný se překládá jako „osoba, která opustí domov a chová se nezodpovědně, ale později činí
pokání a navrací se“. Otec marnotratného syna se modlil a netrpělivě očekával návrat svého syna. Ten syn
„přišel k sobě“. Byl zlomený a uvědomoval si to plýtvání a prázdnotu svého života. Bylo to, jako když černobílý
obrázek v jeho mysli najednou dostal barvu, ožily vzpomínky. Uvědomil si otcovu lásku a dodalo mu to
odvahu. Toužil se vrátit. Pokořující okolnosti života mu pomohly vrátit vzpomínky na to, co opustil a přivedly
ho na cestu zpět. Na cestu, kterou mu ukázal jeho otec.
Nepřítel se snaží krást, zabíjet a ničit, ale Jan 10:10 nám připomíná, že Otec nabízí život hojnosti. Bůh svěří
naši rodinu a přátele do našich životů, takže všechny naše životy mohou být bohatě požehnané. „Vaše slovo
ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“ (Koloským 4:6) Náš záměr v tom, jak naplňujeme
tuto důvěru, je naší osobní příležitostí vytvořit život vzpomínek, které ovlivní budoucnost.
Poznámka: Becki Enis, žena misionáře Arlieho Enise, sloužila třicet pět let ve Sjednocené letniční církvi v Evropě a v oblasti Středního východu. Je matkou tří dětí a
babičkou osmi vnoučat. Nyní žije v Cincinnati v Ohiu, kde Becki slouží jako administrativní pracovnice pastora církve Strom života.

Když se maminka nemodlí
Mary Loudermilk

„Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit,
abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak
budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce
dobrých skutků, budete růst v poznání Boha.“ (Koloským 1:9-10)
Ne každá maminka se modlí za svoje dítě. Ne každá maminka ví, jak se za svoje
dítě modlit. Možná nenavštěvuje církev, nikdy o Bohu neslyšela nebo vůbec
s dítětem nežije (smrt, rozvod, zřeknutí se).
Ale každý, bez ohledu na věk nebo okolnosti, potřebuje mít někoho, kdo se za něj
bude modlit! Ten někdo můžete být vy nebo já.
Nejsem si jistá, kdy jsem poprvé opravdu pomyslela na děti, které přicházejí do církve samy. Některé
přivedou sousedé nebo přátelé. Jiní mohou přijet v církevních dodávkách jako součást evangelizačního
programu. Nebo teenager může přijít se spolužákem. Ať už se do církve dostanou jakkoli, potřebují někoho,
kdo je přikryje modlitbou.
Dovolte mi, abych vám o některých takových dětech pověděla. (Změnila jsem jejich jména.)
Kamarád přivedl Joeyho do církve, když mu bylo asi jedenáct. Pocházel z drsného sousedství a jeho otec
vlastnil bar. Když chtěl být Joey pokřtěn, jeho rodiče s tím nějakou dobu nesouhlasili, ale nakonec dali
svolení. Joey miloval církev a chodil věrně. Stále si pamatuji, jak jsem ho jednu neděli ráno hrdě pozorovala,
jak zpívá ve sboru. Vypadal tak šťastně. A pak jednoho dne zmizel. Nikdy jsem se nedozvěděla, jestli se
rodina odstěhovala nebo co se stalo. Joeymu by teď bylo kolem třiceti, ale já jsem nikdy nezapomněla na
toho dychtivého chlapce, který miloval naši církev. Modlím se, ať už ho život odvedl kamkoli, aby ho Bůh
přivedl zpátky ke zkušenosti, kterou měl jako dítě. Volám jeho jméno v modlitbě.
Babička s dědečkem často brali s sebou do církve svého vnuka Kylea. Jeho maminka byla vychována
v církvi, ale vzala si nevěřícího. Nyní, když syn navštěvoval církev, maminka se vrátila zpátky k Bohu. Otec
dělal, co uměl, aby hocha rozptýlil tím, že na neděli plánoval společné aktivity otce a syna. Když maminka
onemocněla a zemřela, otec zcela odvedl chlapce z církve pryč. Maminka a prarodiče se modlili, když byli na
živu, ale kdo se bude za Kylea modlit teď?
Mnoho těch, za které se modlím, jsou nyní už dospělí. Někteří byli žáci mé nedělní školy. Někteří jsou dětmi
dnes již zemřelých přátel. Nebo rodič odešel od Boha a děti zůstaly v životě bez zbožného vlivu. Dokonce i
když rodiče stále slouží Bohu a věrně přikrývají svoje děti modlitbou, je moc, když se spolu spojíme. Modlitba
nikdy není zbytečná.
Jak se modlíte za děti někoho jiného? Stejně jako za své vlastní. Modlete se za jejich spasení, ochranu,
přátelství. Modlete se, ať dělají v životě moudrá rozhodnutí. Modlete se za jejich věrnost, charakter, čistotu.
Prostě se modlete – protože modlitba činí rozdíl.
„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jakub 5:16)
Poznámka: Mary Loudermilk žije v Hazelwoodu v Missouri, ráda tráví čas s přáteli a toulá se ulicemi. Pokud je po cestě čajovna nebo zajímavá restaurace, tím lépe.
Píše křesťanské články pro časopis Reflections a na webovou stránku More to Life (https://www.moretolifetoday.net/.

Od editorky

Bůh dělá mocné skutky!
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!
Také prosím pozvěte svoji skupinu, aby ZDARMA odebírala tento newsletter na: Ladies
Prayer International
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)

