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Jak voníte? 
Linda Gleason, prezidentka Žen modlitby UPCI 

 

13. listopadu 2000 otiskly Portlandské noviny, the Oregonian, krátký úryvek, který zněl 
asi takto: „Když neznámý muž přepadl banku v San Diegu, jediná věc, kterou si 
pokladník o něm zapamatoval, byl jeho strašný tělesný zápach. Zjevně to stačilo. Poté 
co policie odvysílala tuto informaci, majitel motelu, kterého varoval mužův zápach, 
zavolal policii a muže zatkli.“  
  
Každá lidská bytost má určitou pachovou stopu. Náš lidský pach je jako neviditelná 
tekutina, která z nás neustále vytéká. Kamkoli jdete, ta vůně odkapává z vašeho těla a 
zanechává cestu. Proto mohou psi úspěšně sledovat lidi. Pokud očichají oblečení, 
které měl dotyčný na sobě, ten pach je na tom oblečení. Pokud najdou stejný pach na 

zemi, jejich cesta začíná a mohou sledovat, kamkoli ten člověk šel.  
  
Každá rodina má svou rodinnou vůni. Vy tu svou vůni necítíte, ale ostatní, kteří přijdou do vašeho domu, 
zakusí vaší rodinnou vůni. Ježíš má rodinnou vůni. Jeho vůní byla zlomenost, láska, slitování, pochopení. 
Prošel svůj svět a zanechal svou stopu, kamkoli šel.  
  
Pokud chceme být rozpoznáni podle Ježíšovy vůně, musíme být zlomení. Vnější skořápka soběstřednosti, 
sobeckosti a světských tužeb musí být zničena, aby mohl být vypuštěn do světa vnitřní duch – Ježíšova vůně. 
Stejně jako musela být rozbita alabastrová nádoba s olejem, o které čteme v Novém Zákoně, aby byla cítit 
jeho vůně, náš tělesný duch a touhy musí být zničeny, aby byla cítit vůně Božího ducha. Pouze tehdy budou 
lidé vědět, že jste jiní; že jste s Ježíšem.  
  
Maminko, tvoje domácnost bude vonět stejně jako ty. Ty určuješ atmosféru ve tvém domově. Lidé, kteří do 
tvého domova přijdou, ucítí tu atmosféru. „Ucítí“ vůni tvého domova. Pokud my, jako matky, ukazujeme 
v našich životech ovoce Ducha – lásku, radost, pokoj, trpělivost, jemnost, dobrotu, víru, pokoru, zdrženlivost – 
silně ovlivňujeme svůj domov a své děti. Vaše děti budou následovat váš způsob života. Budou vonět jako vy!  
  
Žijeme ve světě chaosu. Jsme svědky nelidské brutality, kruté nenávisti a neuvěřitelného násilí – dokonce i 
v domovech. Zatímco Ježíš přišel, aby přinesl pokoj na zemi, hřích obrátil náš svět na válečnou zónu 
naplněnou zlem, sadistickými monstry. Ale s Pánem můžeme stále mít silné domovy, kam proniká Boží pokoj 
a je tam rodinné štěstí a radost. To vytváří silný domov, protože „Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ 
(Nehemiáš 8:10)   
 
Činíme svoje volby. Vyberme si radost. Vyberme si pokoj. Vyberme si lásku. Vyberme si Boží cestu pro náš 
domov. Nemůžeme vidět výsledky rozhodnutí, která činíme dnes a která ovlivní zítřky těch okolo nás. Sára 
věděla, že Bůh zaslíbil Abrahamovi, že bude otcem velikého národa. Ale protože Bůh nenaplňoval svůj plán 
v jejím časovém rámci, tak vzala situaci do svých vlastních rukou a přesvědčila svého muže, aby zasel své 

 

 

 

 



símě s její služebnicí. Od toho dne až dodnes způsobily důsledky jejích činů smrt a zkázu mezi dvěma 
národy.   
 
Bůh řekl Rebece, že v jejím lůně jsou dva národy a starší bude sloužit mladšímu. Než aby nechala Boha, aby 
pracoval podle svojí moudrosti, raději ovlivnila svého syna, aby lhal, podváděl a manipuloval svého starého 
otce. Ano, dostal požehnání. Ale vedlo to k tomu, že byl nucen prchat o život a ona už svého syna nikdy 
neviděla – ani jeho děti nebo jeho požehnání.  
 
Jak ovlivňujete svůj dům a jaké dědictví zanecháte vašim dětem, vnoučatům a pravnoučatům? Rozhlédněte 
se okolo sebe. Čichněte si…Jak voníte?   
 
 
Poznámka: Linda Gleason bydlí s manželem Garym ve městě Oregon a nedávno šli do důchodu po více jak čtyřech dekádách pastorování. Jsou rodiči čtyř dětí a 
mají čtyři vnuky a jednu vnučku. Linda přijala Ducha svatého jako dítě na misii na Srí Lance. Má ráda, když se sejde rodina, ráda cestuje na akce pro ženy a relaxuje 
na dvorku. Více jak čtyři dekády spolupracovala s Ženami modlitby a dnes slouží jako národní presidentka.   

 
 

   

Ježíš, naše radost a pokoj?  
Ingunn Bakke Turner 

 

„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše 
naděje mocí ducha svatého.“ (Římanům 15:13)  
Jako matky chceme naše děti zabezpečit ve všech směrech. Pokud nastane problém, 
nalezneme řešení. Pokud přijde potřeba, uděláme všechno proto, abychom tu potřebu 
uspokojili. Bůh nás tak stvořil.  
 
Poslední rok a půl byl velmi náročný, nejen pro nás, ale i pro naše děti. Moji vlastní 
synové jsou na začátku puberty a měsíce lockdownu pro ně byly obtížné. Dlouhé školní 

hodiny před obrazovkou počítače a nemožnost vidět a setkat se s přáteli se na nich začala projevovat. Ano, 
měli jsme více času na společnou modlitbu a čtení Bible a v mnoha ohledech to byl zvláštní čas. Více jsme 
spali a více jsme jedli. Smáli jsme se spolu a sblížilo nás to jako rodinu. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom 
z toho těžkého času získali to nejlepší. A přesto jsme po všech těch osvěžujících chvílích brzy zjistili, že 
potřebujeme víc než osvěžení. Potřebovali jsme nějaký hluboký Boží krok. Potřebovali jsme, aby obnovil naše 
duše.  
 
Osvěžení je potřeba, ale je to dočasné. Potřebujeme fyzický odpočinek a potřebujeme čas s přáteli a rodinou. 
To všechno je dobré. Ale přichází čas, kdy jsou naše duše vyčerpané a jediné řešení je přijít do Boží 
přítomnosti a nechat Boha, aby nás uzdravil. David to řekl nejlépe: „Duši mou občerstvuje“ (Žalm 23:3) Pouze 
v Jeho mocné přítomnosti může být plně obnovena naše radost a pokoj.  
 
Hned, jakmile to bylo možné, jsme vzali naše chlapce na setkání mládeže, kde mohli být v silně duchovní 
atmosféře s dalšími mladými lidmi. Zjistila jsem, že toto není vždy možné. Několik let byli naši dva chlapci 
jedinými dětmi svého věku v naší místní církvi. Ale snaha dostat je tam za to stála. Bůh v nich učinil dílo, které 
nemůže nikdy udělat žádný nový přístroj nebo zábavná aktivita. Opravdové úsměvy na jejich tvářích byly 
svědectvím úžasného díla znovuzrození, které může učinit jen Bůh.  
 
Potřebujete zpátky svou radost a svůj pokoj? Cítíte se vyčerpaní? Nechte Boha, aby vás obklopil, ať vás 
pozvedne a obnoví. Ztraťte se v Jeho přítomnosti. On je skutečně schopen vás obnovit a uzdravit.  
 
 
Poznámka: Ingunn Bakke Turner a její manžel Nathanael Turner jsou hlavními představiteli UPCI v Estonsku. Pastorují v hlavním městě Tallinnu, kde žijí se svými 
dvěma náctiletými syny, Christopherem a Michaelem.   

 

 

 

 

 
 

   
 

   

Od editorky 
 



Bůh dělá mocné věci! 
 

Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v:  
angličtině, arabštině, zjednodušené čínštině, tradiční čínštině, češtině, holandštině, 
fidžijštině, filipínštině, francouzštině, němčině, řečtině, italštině, japonštině, polštině, 
portugalštině, rumunštině, španělštině, svahilštině, švédštině, thajštině 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: debiakers@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) 

 

 

 

 

 

 


