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Štíty a pavézy  
Kay Burgess 

 

Žalm 91:4 „Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš; místo štítu a 
pavézy budeš míti pravdu jeho.“  
 
Ptáte se, co je pavéza? Vynikající otázka – jsem tak ráda, že jste se zeptali! 
Také jsem si nebyla jistá, ačkoli jsem o nich v bibli četla mnohokrát. Pak jsem 
měla příležitost navštívit několik středověkých hradů ve Španělsku a tam 
v historických zbrojnicích se všemi druhy podivných a děsivých zbraní jsem 
zjistila, že štíty a pavézy v žádném případě nejsou to samé.    

 
Štíty jsou větší, těžší zbraně, které se řemeny připevňují na předloktí a mohou se použít proti 
útočníkovi nebo se dají zabodnout do země a použít jako obrana proti přicházejícím střelám. 
Pavéza je také štít, poněkud menší, kulatější, také se drží druhou rukou, také je velmi efektivní 
jako ofenzivní zbraň. 
 
Přesto David v Žalmu 91:4 prohlašuje, že Bůh bude jeho štítem a pavézou – proč to rozlišení? Štít 
nabízí větší celkovou ochranu a může se používat jako součást štítové zdi, zatímco pavéza se 
spíš používá pro osobní obranu v časech rychlejšího a agresivnějšího šermování. Bližší a 
osobnější, když se útok dostane do našeho osobního prostoru. Davidovo rozlišení mi ukazuje, že 
obě cesty – ať už bojujeme ve společnosti s našimi bratry nebo nás nepřítel napadl individuálně – 
Bůh je naše útočiště a síla a už nám zajistil ochranu a obranu.   
 
Žalm 91:4 obzvlášť prohlašuje „místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho“. Dnes více než kdy 
jindy nás Jeho pravda posiluje a chrání. Boží slovo se nezměnilo ani se žádným způsobem 
nesnížilo, bez ohledu na pokus nepřítele zrušit všechno, co je byť jen vzdáleně zbožné nebo 
dobré. Můžeme pevně stát na Boží pravdě, že nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. 
Můžeme věřit, že žádná zbraň vyrobená proti nám se nezdaří. Když přijde nepřítel jako povodeň 
(nebo pandemie!), Duch Páně v nás (Jeho pravda!) pozdvihne proti němu korouhev.      
 
Takže bojuj, má sestro! Bojuj ten dobrý boj! Obleč si celou Boží zbroj a pozdvihni svoje duchovní 
zbraně! Postav okolo svého domu, svojí rodiny, svojí církve, svého města zeď modlitby a chvály. 
Použij zbraně, které nám Bůh poskytl na obranu – nepřítel proti nim nemá žádnou moc!  
 
Pavéza také slouží ještě k jednomu důležitému účelu: pevně sevřená v levé pěsti se využívá na 
odklonění ran a na ochranu bojující ruky. Nevím, jak vy, ale já jsem z toho nadšená! Říká mi to, že 

 

 

 

 



nejen že máme zbraně, které potřebujeme, abychom porazili nepřítele, ale náš velký Bůh nám 
také zajišťuje ochranu, když je používáme! Když věříme a uplatňujeme Boží slovo v našich 
životech, máme vyzkoušené a skutečné zaslíbení, že On bude naše ochrana. „S Bohem, jehož 
cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu 
utíkají.“ (Žalm 18:31)  
 
Poznámka: Manželka, matka, zkušená misionářka Kay Burgess žije v Madridu ve Španělsku, kde se svým manželem pastorují Tabernáculo de Vida Madrid a slouží 
jako inspektor okrsku 1 v Madridu. V současnosti také slouží jako sekretářka Žen modlitby ve Španělsku.   

 
 

   

Modlitba, která ničí odsouzení  
Shirley Buxton 

 

I světská i církevní historie nám vypráví o modlitebních shromážděních, která otřásla 
městy, dokonce i státy – možná i celými světadíly. Co se mě týče, několikrát jsem se 
ocitla v atmosféře tak podmanivé, žhavé modlitby, že všichni, kdo byli přítomni, věděli, že 
se vznášíme ve svaté Boží přítomnosti. „Viděla jsem anděly podél zdí svatyně,“ řekla poté 
jedna z mých sester a ačkoli já jsem anděly neviděla, věděla jsem, že tam jsou, a někteří 
z nás si zuli boty a já jsem zabořila hlavu do koberce…a třásla jsem se, jakoby mě smetla 
velká bouře, a plakala jsem. Protože jedinečným způsobem ten čistý, božský se procházel 
mezi námi, křehkými lidskými bytostmi, a my jsme to sotva mohli vstřebat. Do této chvíle 

mi připadalo nemožné tyto minuty přesně a správně popsat.  
 
Rozvrh apoštolské církve nám dává příležitost ke společné modlitbě a naše služebnosti nás nabádají, 
abychom se těchto shromáždění účastnili. Některá jsou rozdělená na skupiny: ženy, muži, vedoucí, mládež. 
„Pamatujte na modlitební 30 minut před začátkem bohoslužby,“ je často součástí běžných oznámení. Na 
každé bohoslužbě je vyhrazen čas na modlitbu. Často ti, kteří potřebují uzdravení, se shromáždí u oltáře a 
jsou pomazáni olejem, jak to vyučuje Bible.  
 
Naše služebnosti a Duch Svatý v nás nás nabádají k modlitbě v našich domovech a v pravidelných (nebo ne 
až tak pravidelných) časech poklekáme nebo usedáme na speciální místo a modlíme se. Někteří mají 
speciální způsob, jak přistupují k modlitební chvíli; někteří mají seznamy, které jim připomínají speciální 
potřeby a někteří „improvizují“ a modlí se náhodně, jak jim plynou myšlenky.  
 
Ale mnohé z nás trápí myšlenky, že se nemodlíme dost. Je pro nás těžké modlit se tak, jak věříme, že 
bychom se měli modlit. Satan nás obviňuje a my se cítíme odsouzení.  
 
Ráda bych vám s tímto dnes pomohla, abyste mohli být osvobozeni od tohoto pocitu viny. Zatímco dynamická 
církevní modlitební shromáždění nemohou být nikdy nahrazena ničím jiným – alespoň na této stupnici – a 
zatímco byste měli mít čas osobní modlitby ve vašem domově, chci, abyste rozuměli, že jsou i další efektivní 
způsoby modlitby. Druh modlitby, ke které vás chci dnes povzbudit, je naplnění Písma, které říká, „Neustále 
se modlete.“ Všichni víme, že je absurdní myslet si, že Pavel měl na mysli, že budeme neustále na kolenou 
nebo sedět na své modlitební židli nebo žít v církvi v modlitební místnosti. Ne, co měl na mysli, je, že bychom 
měli žít takovým způsobem, s tak hlubokým a pravým přesvědčením, že duch svatý je neustále s námi, ať už 
děláme cokoli. Možná se chechtáme se zrzavým miminkem nebo škrábeme červenohnědé brambory nebo 
hrajeme se svým malým synem softball, ale hluboko uvnitř nás je neustále přetrvávající Boží přítomnost. A 
v té chvíli zahlédneme věčnost pro to miminko nebo nás znovu napadne, jak jsme požehnaní, že máme 
hranolky pro naši rodinu, a uvědomíme si, že jsou maminky, které je nemají, a mnohé děti jdou spát 
hladové…a v té chvíli pro ně zašeptáme modlitbu. Možná ne nahlas. Možná ji ani nezamumláme, ale jsme 
vděční, jsme obtěžkáni. Můžeme plakat. A samozřejmě některé dny padneme na naše tváře a naříkáme nad 
bídou lidstva.  
 
Nebuďte odsouzeni satanem. Buďte ženou modlitby, která v hloubi své duše zajistila ctnostné, posvěcené 
útočiště, kde přebývá Boží duch. Střežte to místo, kde se může v jakékoli chvíli rozzářit sláva, takže z vaší 
bytosti volně stoupá chvála, ať jste kdekoli nebo děláte cokoli. Chraňte to místo. Povzbuďte oči, které 
pohlédnou na blízké tržiště, když si všimnete mladé ženy, která se natahuje pro meloun nebo lopatku 
zelených fazolí nebo žlutou cibuli. A pak si uvědomíte, že bude žít navěky…někde.  
 
  
 Poznámka:  Shirley Buxton se narodila do domova letničního kazatele a má syny, příbuzné a mnohé přátele, kteří jsou kazatelé. Před několika měsíci, po 64 letech 
manželství, odešla do nebe její životní láska. A ačkoli stále smutní, říká, „Žila jsem nejlepší život na světě.“ Boží dílo je její srdce.  

 

 

 

 

 



 
 

 

   

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, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, 
španělštině, svahilštině, švédštině, tagalog, thajštině, 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 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)  

 

 

 

 

 
 

   
 

  

Služby, které podporujeme… 
 
DĚTSKÝ DŮM 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.  
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