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

Dary milosti 
Liann Grant 
 

 „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás.” 
(Římanům 12:6) 
 
Každému z nás byly dány duchovní dary, abychom je užívali v Božím 
království, a naše děti také dostávají své vlastní jedinečné dary. Podle výše 
uvedeného verše jsou tyto dary určeny milostí, kterou nám Bůh dal jako 
jednotlivcům. Takže co vlastně znamená milost v tomto kontextu?  
 
Řecké slovo „charis” se v Novém Zákoně objevuje víc jak 150krát a může 

mít několik významů. Ten, který zdá se pasuje na toto místo je: „božský vliv na srdce a jeho 
odraz v životě.” Bůh nám propůjčuje různé dary, ale Jeho záměrem je, abychom je aktivně 
využívali (zrcadlili je) v našem každodenním životě. 
 
Když se modlíme za naše děti, Bůh nám ukáže, jak jim sloužit. Skrze modlitbu se napojíme na 
boží vliv, který nám dovolí odrážet milost na naše děti. Sloužíme nejprve těm nejbližším, 
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včetně našich dětí a pak teprve v širším měřítku, jak Bůh otevírá dveře příležitosti.  
 
V 1. Korintským 15:10 Pavel používá slovo „milost” („charis”) třikrát a zdá se, že se k němu 
hodí stejná dvoudílná definice. „Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, 
nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která 
byla se mnou.” 
 
V každém případě můžeme vidět dvě části milosti: božský vliv a odraz v životě. Boží milost 
způsobila, že se z Pavla stal služebník, kterým byl v té chvíli, a ostatním to požehnalo. Boží 
milost od Boha nebyla marná, protože způsobila, že Pavel pracoval, aktivně sloužil druhým. A 
Boží milost zůstávala s ním; nebyla to jednorázová zkušenost, ale něco, co Pavel rozvíjel.  
 
Ty dvě části milosti jsou neoddělitelné, stejně jako víra a skutky. Obdržíme milost a odrážíme ji 
zpátky k těm, kteří jsou okolo nás, zvláště pak k našim dětem. Bůh pro nás vždycky má víc 
milosti, i když máme pocit, že si ji nezasloužíme. A Jeho božským vlivem se můžeme dál 
modlit s milostí za naše děti a věřit, že Bůh v nich také aktivuje duchovní dary.  
 
„Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, 
buďte bohatí i  v tomto díle milosti.” (2. Korintským 8:7) Pojďme žít v Jeho milosti a buďme jí 
plní! 
 
 
POZNÁMKA: Liane Grant je certifikovaná anglicko-francouzská překladatelka a autorka křesťanského časopisu Order 
My Steps (Objednej si moje kroky) a knihy Schedule Your Dream (Naplánuj si svůj sen). Se svým manželem Scottem 
jsou zakladateli církve v Montrealu v Qubecu v rámci misionářského programu Sjednocené letniční církve. Liane slouží 
jako prezidentka Žen modlitby v Quebecu a je zakladatelkou a manažerkou The King’s Translators, skupiny 
dobrovolníků, kteří se zasvětili poskytování apoštolských materiálů ve francouzštině.  

  

Jak nalézt milost ve smradlavých ponožkách  
Randa Chance 
 

„Každému pak, komuž jest mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno.“ 
(Lukáš 12:48) 
   
Každý večer když jdou děti spát, obcházím jejich pokoje. Zatímco mi Devon 
vypráví o svém dni, namasíruju jí záda. Pevně ji obejmu, dám jí pusu a pak se 
pomodlíme. Když vstoupím do klučičího pokoje, vidím proti noční obloze siluetu 

Gageho kudrnaté hlavy, jak si podpírá bradu a naklání se nad parapetem. Modlíme se a dáme 
si pusu na dobrou noc, pak zazpívám ukolébavku. Jejich oči pohasnou a pak začnou usínat. 
Když se otočím a odcházím, slyším Benjaminův náhlý výkřik a Gageho ospalý protest. Náš 
rozhovor se většinou odehrává takto: 
 
„Dobrou noc, mami! Mám tě rád, mami! Mám tě rád!“ 
 
„Dobrou noc, zlatíčko. Mám tě ráda, Benjamine.“ 
 
„Mám tě rád, mami…mám tě rád.“ 
 
„Taky tě mám ráda, Benjamine.“ 
 

 

 



Popojdu po špičkách další tři nebo čtyři kroky a slyším ve tmě slabý hlásek: 
 
„Mami?“ 
 
„Ano, miláčku.“  
 
„Víš, proč ti tak moc říkám, že tě mám rád?“ 
 
„Proč?“ 
 
„Protože je to to poslední, co chci od tebe slyšet, než jdu spát. Mám tě rád, mami.“ 
 
„Taky tě mám ráda, Benjamine.“ 
 
Domácnost ztichne. Na minutku se v tom tichu zastavím, abych vstřebala slova svého 
osmiletého dítěte. 
 
Potřebuje cítit, že je milován. Potřebuje to slyšet. I poté co najdu zahnívající ponožky, které 
upustil do mé nové kabelky, stále potřebuje teplo mých rukou, které ho objímají. Jsem 
povolána, abych své dítě vychovávala, ne abych zničila jeho ducha. I poté co olízl své nic 
netušící sestře zadní část ruky, až vykřikla, nebo zanechal na nábytku v obýváku trvalé 
umělecké dílo modrou fixou. 
 
Když ho napravím, stále potřebuje mé ruce, aby čechraly jeho nepoddajné vlasy. Když se 
snaží dělat to nejlepší a nedaří se mu to, jeho slzami naplněné modré oči potřebují vidět v mé 
tváři pravdu, když vezmu jeho bradu do dlaní a řeknu mu, „Ty jsi úžasné dítě.“ Když se na mě 
vrhne a zavrtá hlavu do mého břicha, potřebuje vědět, že se od něj nikdy neodvrátím. 
 
Potřebuje zdravé dávky milosti namíchané do jeho každodenního života. Můj nespoutaný 
chlapec právě teď rád zápasí a dělá na veřejnosti ohromný hluk. Ale brzy z něj bude dospělý 
muž se zodpovědnostmi. Bude potřebovat vědět, jak se modlit, jak milovat a jak se natáhnout 
ke svým maličkým. Byl mi dán dar dneška a mé povolání v těchto několika prchavých 
okamžicích je ukázat mu jak. 
   
   
Poznámka: Randa Chance je ze San Antonia, TX. Je vdaná za rev. Shana Chance a matkou Devon, Gage a 
Benjamina. Je zpěvačkou, přednášející a spisovatelkou a v současné době usiluje o titul magistr humanitních věd v 
oboru psychologického poradenství. Miluje svoji rodinu a většinou ji najdete, jak se směje se svým mužem a dětmi.   

 

 

Žít v Jeho milosti 
Olivia M. Francis 
 

 
Poté co jsme přijali Boží milost – Jeho nezaslouženou laskavost vůči nám – 
musíme začít žít v Jeho milosti. Je to denní chůze s Bohem; chůze plná 
mnohých rozhodnutí, neočekávaných situací, dobrých a špatných 
překvapení, zármutků, radosti, spokojenosti a mnoha dalších emocí – v 
jednom dni!!! 
  

 

 



Protože jsem matka, moje mysl je pohlcena pohodou mých dětí – nezáleží na tom, co dělám, 
nebo s jak “naléhavou” záležitostí se zabývám pro naši místní církev nebo oblast. Je úžasné, 
jak se dokážeme zaměřit na tyto věci, ale naše děti jsou neustále v popředí naší mysli. Věřím 
tomu, že takové je srdce matky. Zápasíme s vinou a odsouzením, snažíme se být neustále pro 
všechny vším, ale ráda bych vám připomněla, že žijeme v Jeho milosti. Jeho slova říkají:   
 
2. Korintským 12:9: „ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má 
síla.“ 
  
Slyšela jsem mnohá kázání a vyučování na téma “Jak růst v Boží milosti”. Růst znamená 
vyvíjet se, vyspět, vzkvétat, rozšířit se a zvětšit se. Jaká krásná pozitivní slovesa. Ale žít v Boží 
milosti znamená jít ještě o krok dál. Když vyrostete, potřebujete přebývat, potřebujete se 
zabydlet, potřebujete zůstávat v Jeho milosti. To znamená žít v Jeho milosti.  
 
1. Petrova 5:10: „A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po 
krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“ 
   
Podívejte se na posloupnost v 1. Petrovi 5:10. Nejdříve trpíte, pak vás obnoví, utvrdí, posílí a 
nakonec postaví. Věřím, že když se dostaneme do bodu, kdy nás postaví, tehdy žijeme v Jeho 
milosti. Když žijeme v Jeho milosti, bude to mít hluboký vliv na ty, kteří jsou okolo nás, zvláště 
na naši rodinu. Žít zbožný život před našimi dětmi je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou 
můžeme udělat. Ukázat jim skrze naše slova a skutky, že Boží milost je dostatečná, to je 
mocný nástroj. 
  
Boží milost je tak ohromná. Sahá daleko za naše chyby, za naše nedostatky a zahrnuje nás 
smyslem pro cíl, který je mimo nás. Žít v Jeho milosti; přebývat v Jeho laskavosti a být pohlcen 
osudem.  
  
  
  
Poznámka: Olive je ženou Leroye Francise, staršího pastora Life Tabernacle v Londýně a hlavního ředitele 
Sjednocené letniční církve pro Velkou Británii a Irsko. Je nadšená pro Boží dílo a má ráda fotbal.  

 

  

 

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! 
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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!  

 

 

 

Odkazy 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 
More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 
World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 
Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

  

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). 
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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!  

  
 

 

 

Podívej se, co se děje na našich sociálních sítích: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| 

LadiesMinistries.org 
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