
Ženy modlitby Newsletter 

  

. 
   Sjednocená letniční církev                           Březen 2021 

 

 

 

 

Navštivte Ženy modlitby na Facebooku a dejte nám "like"! 
 

Modlitba mění srdce 
Amy Stoops 
 
 

„Ať to stojí cokoli, Pane!“ je modlitba, kterou se dvacet let modlila moje statečná tchyně, 
zatímco její nejstarší syn odešel ven z archy bezpečí. Hodně věřila, mnoho se modlila a 
nelítostně bojovala. Dnes je tento její „chlapec“ vedoucí nedělní školy, zpívá ve chválách 
a nechává se Bohem použít pro Jeho slávu. Jsem přesvědčena, že byl spasen, protože 
jeho maminka věřila Bohu a že ho provázela modlitba „Ať to stojí cokoli, Pane“. 
Vymodlila si ho domů.  
 
Dívala jsem se a učila a to bylo dobře. Nyní mám dceru, která potřebuje, aby její 

maminka dostatečně věřila a modlila se „Ať to stojí cokoli, Pane.“ Pán mi dal verš, který se stal 
zaslíbením, ke kterému se upínám. „Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí 
na své území.“ (Jeremiáš 3:17) Moje holčička přijde domů. Účinná a horlivá modlitba ji přivede zpátky.    

Verše z Ezechiela 36:26-27 mám v práci na stole. Mám je tam, abych nezapomínala modlit se tyto verše 
denně za své děti. „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla 
srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit 
mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“  

Modlete se, když je tma. Modlete se, když máte strach. Modlete se, když to vypadá zbytečné. Modlete se, 
když naděje skomírá; modlete se, když se naděje mihotá; a modlete se, když naděje vybuchne ve žhavé 
rudé plameny obnovení. Biologická máma, adoptivní máma, bonusová máma, duchovní máma, vaše 
modlitby jsou mocné! Vaše modlitby osvítí cestu domů.  

 
Poznámka: Amy Stoops aktivně pracuje pro Boží království. Navíc k tomu, že je manželkou služebníka a matkou, slouží jako 
vedoucí Křesťanské akademie Dirigere (od školky do 12 let) a tajemnice Žen modlitby v oblasti Maine.  

 

 

  

Modlitební cesta  
Crystal Wallace 
 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts


Miluji cestování! Ráda cestuji za svými přáteli a rodinou, na dobře známá místa, ale také 
ráda cestuji na nová místa, kde vidím nové věci. Jednou z výhod být misionářem je, že 
mohu cestovat. Během několika posledních let jsme jako delegáti navštívili třicet jedna 
států a dvě provincie. Také jsme byli požehnáni a procestovali jsme devět evropských 
zemí.  
 
Některé cesty jsem podnikla s rodinou a přáteli a na tyto výlety mám mnoho úžasných 

vzpomínek. Ale mnohdy jsem musela vyjet na cestu sólo…sama….jen já. Tyto cesty nebyly vždy úplně 
příjemné; ale něco dobrého si můžete odnést z každé cestovní zkušenosti.  
  
Jedna z mých nejoblíbenějších fotografií z dětství je fotka mě a mého táty, jak klečíme vedle gauče a 
modlíme se. V té době mi byly asi tři nebo čtyři roky. Tento obrázek mi neustále připomíná, jak jsem 
požehnaná, že moje modlitební cesta začala už v útlém věku.  
  
Během mého života tato speciální cesta prošla vývojem a vzděláním. Někdy to bylo drsné kvůli špatným 
cestám, objížďkám, špatným odbočením a poruchám na cestě. Občas to vypadalo, že se cesta zpozdí 
kvůli bouřím. Jindy bylo počasí dokonalé, silnice prázdné a bez zácpy a cesta způsobila, že jsem 
stoupala do nových výšin.  
 
Mnohokrát jsem byla požehnaná, že se mnou cestuje rodina a přátelé a to byly vzácné okamžiky. Ale 
byly chvíle, kdy si situace vyžádala, abych cestovala sama. A stejně tak to měl i Ježíš:  
  
„Když je propustil, šel o samotě na horu, aby se modlil. Když nastal večer, byl tam sám.“ (Matouš 14:23)  
  
„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“ (Marek 1:35)  
  
(Podívejte se také na verše Marek 6:46, Lukáš 6:12, Lukáš 5:16, Lukáš 9:18, Matouš 6:36-39.) 
  
Někdy ta cesta vypadala dlouhá, osamělá a složitá, ale v modlitbě jsem cestovala od pochybností k víře, 
od bitvy k vítězství, od slabosti k síle, od nemoci ke zdraví a od strachu k důvěře.  A všechno tohle, 
protože jsem měla maminku a tatínka, kteří o modlitbě jen nemluvili, ale ukazovali ji v našem domě a 
postavili mě na mou vlastní modlitební cestu ve velmi útlém věku.  
 
„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ (Přísloví 22:6)  
 
 
Poznámka: Crystal Wallace a její manžel Kevin jsou zahraničními zástupci UPCI v Belgii. 

 

 

  

Doma z nepřátelské země 
Wanda Chavis 

  
Stále mám ve své staré Bibli kopii Corttova vojenského povolávacího rozkazu do Iráku. 
Jeden pohled na papír zmáčený slzami mi připomíná: 

 Bůh neříká vždy ano.  
 Měla jsem problém s vírou. 

  
Měla jsem VÍRU, že Bůh ten povolávací rozkaz zruší. Udrží mého syna doma. Tam moje víra končila. 
NEVĚŘILA jsem, že se Cortt vrátí v pořádku domů, pokud půjde do války během invaze v Iráku. Přesto 
byl pryč.  
  

 

 



Mnoho dní jsem se nedokázala modlit. Bála jsem se a trápila se. Ale ať jsem upřímná; byla jsem také 
naštvaná. Proč mám teď mluvit s Bohem? Očividně mě poslední čtyři měsíce ignoroval, když jsem se 
postila a modlila.  
  
Nakonec jsem vyplakal svou frustraci a činila pokání, když mi Bůh ukázal můj problém s vírou. Ujistil mě, 
že přivede domů Cortta v pořádku; měl pro Cortta v této válce svůj plán a záměr.  
  
Následující rok jsem se modlila nejzvláštnější modlitbu. Mohu sdílet tuto modlitbu s vámi, kteří se modlíte 
za své marnotratné syny? Ve skutečnosti je vaše dítě pryč ve válce – v cizí zemi. Možná nezvěstný; 
dokonce válečný zajatec. Cítíte, že je to místo velmi vzdálené od Boha. Ale existuje takové místo? Pokud 
je Bůh všudypřítomný, jak se od Něj můžete dostat daleko?  
  
Bůh mě ujistil, že se Cortt vrátí domů v pořádku, a tak moje modlitby nebyly za jeho fyzické bezpečí. Moje 
modlitba byla vždy za jeho morální a mentální zdraví. Zoufale jsem se za to přimlouvala a nerozuměla 
jsem proč. Nakonec jsem si vyhledala definici slova „morální“: „morální nebo mentální kondice s ohledem 
na odvahu, disciplínu, ochotu snášet utrpení; schopnost udržet víru v sebe a v ostatní.“  
  
Vzpomněla jsem si na Matouše 10:28, kde se píše, „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít 
nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.“ Chtěla jsem, aby se můj syn vrátil „celý“. 
Napomenula jsem a pohrozila nepříteli, aby neponičil Corttovu mysl nebo aby nezpůsobil, že bude 
pochybovat nad svojí důležitostí a hodnotou. Modlila jsem se proti pocitům izolace, deprese a osamělosti. 
Modlila jsem se, aby byl jeho duch povzbuzen.  
  
Když se modlíte za svého marnotratného syna, modlete se za tyto stejné věci. Přikryjte jejich mysl krví 
Ježíše. Dokonce i v příběhu marnotratného syna v Matoušovi 18, když přišel k sobě, vzpomněl si, jak 
dobré to bylo v domě jeho otce. Opustil domov, všechny zklamal; ale skrze to všechno, jeho morálka 
nebyla zničena. Přesměrujte své modlitby. Vaše dítě se z této války vrátí domů živo a zdrávo.  
  
„Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok 
Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země.“ (Jeremiáš 31:16)  
  
  
Poznámka: Wanda Chavis a její manžel, Jeff, sloužili od roku 1981 jako pastoři ve Sjednocené letniční církvi ve Spring Lake v Jižní 
Karolíně. Wanda slouží jako oblastní vedoucí Žen modlitby a vlastní firmu Picture of Health & Thermography, LLC. 

  

Okupujte, dokud nepřijde 
Aimee Staten 

  
V dnešním světě je strašně jednoduché nechat se zahltit útoky nepřítele. Ve skutečnosti 
se to očekává. Všude, kam se podíváme, je nemoc a zápas. Lidé po celém světě 
zakoušejí vyšší míru deprese, sebevražd a psychických nemocí, než kdykoli dřív.   
  
To stačí, aby nejvyrovnanější křesťanská žena rozhodila ruce v porážce! Přiznám se, že 
jsem se někdy cítila, že to vzdám. Pak jsem si znovu přečetla Lukáše 19:12-13 a zjistila 
jsem, že jsem neporozuměla nějakému z významů „okupujte, dokud nepřijde“.  
  

Když naše rodina přijala povolání pastora, myslela jsem, že vím, co mám očekávat. Rychle jsem ale 
zjistila, že cokoli jsem si myslela, že vím, nebylo dostatečné. Můj modlitební život nebyl dostatečný na 
bitvy, kterými jsme měli projít. Moje emocionální stabilita nebyla dostatečná na boje, kterým jsme měli 
čelit. Byla jsem otřesena pochybnostmi a strachy.   
  
Toto mi Bůh dal v jedné z mých nejtěžších dob: Když mocný národ vyhraje vojenské vítězství nad 
nepřátelským národem, je to jen začátek bitvy. Ten národ poté musí obsadit území nepřítele, dokud pro 

 

 



své obyvatele nezíská svobodu. Jednoduše nestačí vybojovat bitvu a pak opustit bitevní pole, ale přesně 
tam jsem byla. 
  
Během tohoto osobního zápasu jsem narazila na lekci Raymonda Woodwarda na Efektivní horlivou 
modlitbu. „Je potřeba pevné odhodlání a neúnavné úsilí, aby byl zachován ošidný pokoj a uhájena 
začínající svoboda proti těm, jejichž ideologie upřednostňuje diktátorství před demokracií a kteří se 
nezastaví před ničím ve svých pokusech sabotovat průběh a zvrátit vývoj. Vítězství může být vyhlášeno, 
ale okupační vojska musí vidět, že je vítězství prosazeno.“  
  
Okupační vojska mění skutečnou povahu národa. Ať už má ten záměr nebo ne, okupovaný národ začíná 
přebírat kulturu a zvyky svých okupantů. 
  
Když vás Bůh povolal, nebyl to omyl nebo nepozornost. Povolal vás – s vašimi specifickými schopnostmi, 
s vaší osobností a, ano, s vašimi nedostatky. Povolal vás, abyste okupovali, dokud nepřijde. 
  
Nevím jak vaše, ale moje víra tolik vyrostla – dokonce i během této hrozné doby v našem světě – protože 
jsem konečně zjistila, že můj Bůh je skutečně všemocný . . . a je na mojí straně! Mojí straně! 
  
Možná je čas, abychom přestali sami sebe vidět jako pod útokem nepřítele a ukázali, zač je toho loket. 
Ozbrojte se. Ať vaše sláva září, když napochodujete se sebevědomím a víte, že vám váš Král kryje záda. 
  
Okupujte – nespokojte se pouze – buďte vojskem, které si vyrovnává účty pod mocnou rukou boží. 
Okupujte a změňte vaši místní kulturu mocí vašich modliteb a šiřte pomazání Ducha Svatého všude, kam 
půjdete. 
  
Poznámka: Aimee Staten je vdaná za Davida Statena a s pomocí své dospělé dcery Aubrey jsou pastory v Globe v Arizoně. Aimee 
je bývalou novinářkou a v současnosti je okresní správce dotací a sekretářka Žen modlitby v Arizoně. Má ráda historické domy, 
dekorace, dlouhé procházky se svým mužem a šetrné nakupování. 

  

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  

 
 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://ladiesministries.com/ladies-prayer-international/
https://ladiesministries.com/ladies-prayer-international/


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 Lin 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/

