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Krása místo popela 
Tere Del la Rosa 

 

Ve Starém zákoně podle zákona o obětování Bůh mluvil k Mojžíšovi a řekl mu, aby 
přikázal Áronovi a jeho synům, aby poté, co oheň spálí oběť, vzali popel spálených 
obětí pryč z tábora na čisté místo. Odnesení popela ze spálené oběti umožní, aby 
oheň na oltáři hořel neustále a nevyhasl.  
  
„Oheň na oltáři bude stále udržován, nesmí vyhasnout.“ (Leviticus 6:13)  
  
Více než si dokážeme připustit, i když se modlíme, postíme a usilujeme žít správně, 
necítíme, že bychom dělali duchovní pokroky, dokud nedosáhneme dimenze, ve které 

cítíme nepochybnou Boží přítomnost, která převezme kontrolu nad naším bytím. Může to být tím, že stále 
neseme ve svých rukách popel mrtvých skutků? Jsou to ty věci, které Boží oheň už spálil, když jsme před něj 
předstoupili jako živá oběť, ale neodstranili jsme ten popel.  
  
Božím záměrem a touhou je nás zcela osvobodit, ale vyžaduje to, abychom nejprve rozpoznali svůj stav. A 
jakmile jednou vidíme a pochopíme, co nebylo odstraněno a brání, aby v našich životech byl zažehnut Boží 
oheň, musíme Mu to na oplátku zcela odevzdat.  
  
V těchto chvílích, kdy jsem cítila, že jsem uprostřed velkého duchovního sucha, Bůh promluvil do mého života 
tímto veršem:  
  
„Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo 
vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.“ (Zjevení 3:18)  
  
Přijala jsem to slovo, uplatnila jsem ho ve svém životě a kázala jsem ho na místech, kam mě Pán poslal. Když 
tyto chvíle těžkosti a sucha přijdou, přistupme k Němu s důvěrou a berme všechno, co nás vnitřně trápí jako 
popel v našich rukách. Vezměme to a odevzdejme Pánu, vyznejme a přiznejme všechno, co nás trápí, 
obviňuje, tíží a utlačuje. Nevím, jak to dělá, ale já jsem cítila, jak to odstraňuje z mých rukou a nahrazuje to 
přečištěným zlatem, tou slavnou přítomností, která ve mně obnovuje radost z Jeho spasení.  
  
Žalm 55:22 nám říká, abychom „složili na Hospodina svou starost a on se o tebe postará.“ Uvrhněme na Něj 
svá břímě a buďme posíleni Jeho slavnou přítomností, pozdviženi Jeho pravicí a ciťme neomylnou radost 
Jeho spasení, můžeme se modlit s jistotou, že slyší každou naši žádost.  
  
„pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj 
chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k Jeho oslavě.“ 
(Izaiáš 61:3)  
 
 

 

 

 

 



Poznámka: Tere De la Rosa je ženou reverenda Luise De la Rosa, pastora španělské služby v Life Covenant Sanctuary v Bradentonu na Floridě. Matka čtyř dětí a 
babička čtyř vnoučat (s další vnučkou na cestě) je ustanovenou služebnicí a slouží jako koordinátor španělských Žen modlitby na Floridě. Mluvila na národních i 
mezinárodních ženských konferencích, stejně jako napsala a vydala několik knih. Dříve sloužila jako národní prostřednice žen pro Španělskou evangelizační službu, 
UPCI.   

 
 

   

Potenciál pro krásu 
 Jill Patterson 

 

Pokud stojíme sami jako jednotlivci, jaký je náš význam? Jaká je naše hodnota? 
Dobrá, odpovím na otázky další otázkou. Jaká byla hodnota Ester? Jaká byla 
hodnota Rút? Jaká byla hodnota Marie? Jednotlivě měly tyto ženy obrovské 
zásluhy. Na příklad si získaly Boží pozornost. „Anděl jí řekl: ‚Neboj se, Maria, 
vždyť jsi nalezla milost u Boha.‘“ (Lukáš 1:30)  
  
Žádná z výše zmíněných žen neměla jednoduchý život. Čelily výzvám. Odmítnutí. Zažily 

osobní tragédie. Ale také zažily vítězství. Boží vůle byla naplněna. Jak je to krásné?  
  
Izaiáš 61:3 říká, „pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo 
truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ 
k Jeho oslavě.“  
  
Boží dílo v životě jednotlivce, který je Mu poddán, je dobré. Boží skutky jsou dobré. V procesu, kterým nás 
provádí, je řád, krása a harmonie. Housenka je konečný produkt krásy, když proběhly všechny změny. My 
jsme také v Božích očích krásní, protože jsme dílo ve vývoji.  
  
Když jsem byla mladší, myslela jsem si, že starší lidé v Kristu – jako můj pastor nebo moje matka – mají věci 
jednoduché. Ale zjistila jsem, že krása v jejich životech přišla skrze jejich poddání se tomu procesu. Jejich 
výzvy stále trvaly, ale zachovali si krásu ve věrnosti Pánu.  
  
Důležitou lekcí pro další generaci je naučit je, aby rozuměli, že jsou v Božích očích krásní. Nepřipojujeme se 
k současné společnosti, která křičí a bojuje, aby získala pozornost pro svá individuální práva nebo individuální 
důležitost. Ale místo toho sdílíme, že navzdory jakékoli negativní okolnosti nebo výzvě, má každý jednotlivec 
potenciál krásy a rentability pro Boha a Jeho království. A my se můžeme radovat, protože máme Jeho 
božskou pozornost a lásku. Nádherné! A Bohu buď sláva!  
   
Poznámka: Valita Jill Patterson žije ve východní Evropě, slouží a pracuje v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Se svým manželem jsou misionáři třicet dva let.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vyměňte popel za radost  
 Elisabeth Sansom 

 

Setkala jsem se s obrázky jedinců, kteří měli oblečení popsané slovy. Nálepky svých 
vnitřních bitev a ramena svěšená tíhou každé emocionální těžkosti. Zírala jsem na ty 
obrázky se dvěma myšlenkami. Za prvé jsem vděčná, že nechodíme se svými vnitřními 
pocity a boji zářícími na našem oblečení. Za druhé jsem vděčná za vzácnou krev Ježíše, 
která obmývá všechnu tu špínu.  
 
Boží slovo říká, „pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, 
olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy 
spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k Jeho oslavě.“ (Izaiáš 61:3)   

 
Popel kousavých slov nebo zraňujících skutků, které znějí v mé mysli, mohu složit k nohám Ježíše a vyměnit 
za „olej veselí“. Svěšená ramena mohou být pozvednuta, když ho chválím. Boží slovo mi říká, že On mi dá 
„místo popela krásu“. Sutiny a popel z minulosti nemusí být vystaveny na mém vnějším oblečení.  
 
To je tak mocná připomínka, že můžeme vyměnit ty věci, které nás doslova obtěžkávají, za krásu, která je 

 

 

 

 



v Jeho přítomnosti.  
 
Následování plánu stánku během mých modliteb se stalo denní připomínkou, abych se zbavila jakékoli 
zbytečné těžkosti. Když vzdám chválu a díky, už nejsou žádná květnatá slova nebo dokonale poetické kající 
modlitby. Je to doslova popel mé nedůslednosti, mých nedostatků a mých selhání, která vylévám u Jeho 
nohou.  
 
Každé símě představ, nejistoty, domněnky nebo minulá zranění, která nejsou z Boha, odhazuji (2. Korintským 
10:5). Moje modlitba pokání je, když dostanu své emoce pod kontrolu a spolehnu se na poznání toho, kdo On 
je. Jak vzácná a hodnotná je Boží rada, „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění!“ 
(Římanům 11:33).  
 
Cítíte, že vás přemohl popel minulých okolností? Jste připraveni se osvobodit z tíhy tohoto popela? Nebude to 
jednoduché a nebude to hezké. Bude to stát za to! On bude naše pomoc. „Bůh je naše útočiště, naše síla, 
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ (Žalm 46:1)  
 
Poklekněte před spasitelem a dovolte Mu, aby vám dal krásu namísto popela.  
 
Poznámka: Elisabeth Sansom je ženou pastora prosperující církve v srdci Phoenixu v Arizoně, slouží jako sekretářka Žen modlitby v Arizoně a má dvě krásné a 
talentované děti, které milují Pána.   

 
 

   

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"! 

 

 

 

 

 
 

   

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. 
 
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each 
month and pray focused prayer for their children.  
  
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) 

 

 

 

 

 

 

 


