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Najděte Ladies Prayer International na Facebooku a dejte "like"! 
 

Hluboce zakořeněná v modlitbě 
Debbie Saiz 
 

Když máme kořeny hluboko v modlitbě, bez ohledu na to, co přináší životní 
bouře, můžeme skrze modlitbu zůstat silní a držet se Boha. Čím silnější 
kořeny, tím silnější bude náš život. Bůh nám říká, že když si vykopeme hluboké 
kořeny, On udělá velké věci. „Zasadil jsi je a oni zakořenili, vyrůstají a nesou 
plody.“ (Jeremiáš 12:2)  
 
Jsem vděčná za kořeny, které šly do hloubky, když jsem se učila o důležitosti 
modlitby. Naučila jsem se, jak je důležité být zakořeněna v modlitbě, z příkladu 
mých rodičů, kteří věřili v modlitbu. Pamatuji si jako dítě, že můj otec svolal v 

církvi nepřetržitou šedesátihodinovou modlitbu a půst. Modlitby začaly v 7 ráno v pondělí a 
skončily v 7 večer ve středu, když začínalo shromáždění.  
 
Tatínek většinou trávil celý tento čas v církvi. Moje maminka si většinou vybrala hodinu od 10 
večer a vzala mě s sebou. Většinou jsem tuto hodinu strávila poblíž ní v modlitebně nebo 
v modlitební místnosti. Učila mě, jak se modlit. Když jsem vyrůstala, strávila jsem mnohá letní rána 
od úterý do pátku od 9 hodin na modlitebních shromážděních, jako dítě a pak teenager. Nemodlila 
jsem se vždycky celou hodinu, možná jsem někdy i usnula, ale učila jsem se, jak důležitá je 
modlitba. Hluboké kořeny byly zasévány hluboko do mého života.   
 
Jedno staré malajské přísloví říká, „Strom, který má silné kořeny, se směje bouři.“ Stromy, které 
mají kořeny ukotveny hluboko v zemi, přežijí bouři za bouří a stále rostou. Jeremiáš 17:7-8 nás 
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vyzývá, abychom měli stejně hluboké kořeny: „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který 
důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, 
nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést 
plody.“  
 
David se s námi v Žalmech sdílí o mnohých svých výšinách i pádech. Ve 3. verši 1. Žalmu čteme, 
že je zasazený u Božích proudů a jeho kořeny rostou hluboko, bez ohledu na to, co mu život 
přináší. „Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí 
neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.“ Žalm 1:3   
 
 
Poznámka:  Debbie Saiz je celostátní vedoucí svobodných UPCI, vedoucí propagace SoCal UPCI Ženy modlitby a 
nadšená žena pastora v Bayside Apostolic Center v Torrance v Kalifornii. Vystudovala bakalářské studium na Univerzitě 
v Louisianě v Monroe a magisterské studium na Twin-Cities University. 

 

  

Věřím v zázraky 
Vercinia Reed 
 

„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na 
něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a 
znovu vzdávejte díky.“ (Koloským 2:6-7)  
  
Zahradničení snadno vede k duchovní aplikaci a Ježíš ho často používal. 
Protože děti snadno vstřebávají nové informace během nějaké činnosti, 
podobenství pojednávající o zahradničení nabízejí skvělou praktickou 
příležitost k povídání o písmu a k modlitbám.  

  
Kdysi jsem žila v malém městě ve velkém starém domě s rozlehlou zahradou. Každé jaro jsem 
zakládala zahradu. Ačkoli jsem neměla ráda tu těžkou a náročnou práci, která k tomu patřila, měla 
jsem ráda výsledek mého úsilí: čerstvá rajčata, brokolici, cibuli a další. Teď bydlím ve velkém 
městě v průměrně velkém bytě bez zahrady. Místo zahrady mám pokojové rostliny. Neposkytují 
stejnou jedlou odměnu, ale ta zeleň je pro mě uklidňující.  
  
Před několika měsíci jsem přestěhovala všechny své květiny do jednoho koutu. Bohužel tam 
nemají tolik světla a já je stále zapomínám zalévat. Z místa, kde dnes ráno sedím, vidím listy 
v různých odstínech žluté a hnědé. Některé už úplně uschly a upadly. Je jasné, že rychle potřebují 
pozornost.  
  
Dobrý kořenový systém, jenž je vzácný, se rozrůstá, jak hledá živiny a aby upevnil nový růst 
rostliny nahoře. Je také nezbytný k tomu, aby rostlina přežila dočasné období sucha, nedostatek 
slunce a bouře. Snažíme se být zakořeněni a zakotveni v Něm (Efezským 3:17), abychom mohli 
získat Jeho vyživující „světlo“ (Jan 8:12) a „živou vodu“ (Jan 7:37-39), zakusit nový růst a ustát 
těžké časy.    
  
„Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. 
Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ (Jeremiáš 17:8) 
Nicméně pokojové rostliny, pokud se nepřesadí do většího květináče, se mohou svázat kořeny, 
které se točí dokola v marné snaze se rozrůst. Stejně tak my můžeme být svázáni v naší současné 
situaci a omezovat rozsah naší služby, pokud se vyhýbáme příležitostem posunout se do větších 
situací.    

 

 



Když jsme správně zakořeněni, je nám umožněno růst a nést duchovní ovoce a dokončit sezónu, 
jak je nám přiděleno. „Pane, pomoz nám vyspět v životní povzbuzovače, kteří mají připravené 
„slovo vhodně vyřčené“, přesto jsou schopni zdržet se slov, která by uškodila. Pomoz nám sytit 
mladé, kteří jsou nám svěřeni, když žijeme život, který odráží Tvou obratnou ruku. Ty jsi skutečně 
Pan Zahradník.“   
  
A nyní, myslím, je čas postarat se o mé pokojové rostliny. 
  
 
Poznámka: Vercinia Baily Reed a její manžel, Brad, slouží ve Spojených arabských emirátech, kde pastorují Církev 
hojného života. Dříve pracovala jako logopedka v USA a nyní je šťastná jako maminka v domácnosti pro Jadena (14 let)  a 
Eliáše (7 let); slouží ve chvalách a snaží se podrobit duchovnímu prořezávání, které je tak často potřebné. Dobrá káva a 
smysl pro humor pomáhají, ale modlitba je základ. 

  

Z vašich dopisů 
  

Bylo to úžasné. (Červenec, Ženy modlitby Newsletter) Děkuji ti, můj příteli. Žádala jsem dnes Boha 
o určité slovo – a přišlo přesně včas. Mám vás moc ráda a vážím si práce, kterou děláte, Debbie 
Sanders, vedoucí, Dnešní křesťanská dívka, UPCI 
 
Děkuji! Jakým požehnáním je pro mě číst o těchto zázracích! (červenec, Ženy modlitby Newsletter) 
Jakému úžasnému Bohu sloužíme! – Sue Dean, sekretářka Žen modlitby, Arizona   

  

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, thajsky a korejsky.   
Prosím, modlete se s námi za srbské, bulharské a židovské 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! 
 

 

 

  

 
 

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 
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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 
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