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Zahrada naší mysli  
Jackie Little 

 

Rostliny se v mé přítomnosti zavírají. Nedaří se mi správně pečovat o bylinky, květiny a 
zeleninu – a věřte mi, zkoušela jsem je pěstovat všechny! Zapomínám je zalévat, nikdy 
nemám dost času, abych vytrhala plevel, neúmyslně je upeču na slunci nebo je příliš 
zastíním. Je to absolutně beznadějné.  
 
Ačkoli se neúspěšně snažím, aby mi vyrostly ty správné věci, plevel mě miluje. V mé 
přítomnosti se mu daří, aniž bych k tomu nějak přispívala.  
 
Naše mysli jsou jako zahrada. Dobré myšlenky, špatné myšlenky, pomíjivé myšlenky a 

trvalé myšlenky.  
 
Filipským 4:8 říká, „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je 
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“  
 
V tomto verši nám Pavel říká, o čem máme přemýšlet a přesto my, lidé, víme, že myšlenky, které se objevují 
v naší mysli, nejsou vždy čisté nebo příjemné. Někdy jsou dokonce strašně zahanbující. Stejně jako plevel 
v mojí zahradě, nechtěné myšlenky se prostě objevují. Co máme dělat, když se to stane?  
  
Než se dostaneme k této důležité odpovědi, na chvíli se zastavte a představte si žlutý banán, který má na 
sobě červenou basebalovou čepici. Potřebujete víc času? Je to složité cvičení? Představujete si žlutý banán, 
který má na sobě červenou basebalovou čepici? Dělám si legraci. Samozřejmě tak jednoduchý úkol 
zvládneme – a to ukazuje, že můžeme kontrolovat svoje myšlenky. Můžeme myslet na něco, na co nám 
někdo řekne, že máme myslet. Pavel měl pravdu!  
 
Jdeme dál. Nechci, abyste mysleli na modrého slona s růžovým deštníkem. Nemyslete na to! Vím, že na něj 
myslíte. Řekla jsem, přestaňte myslet na modrého slona s růžovým deštníkem! I když se moc snažíme, naše 
mysli nedokážou na příkaz na něco nemyslet. Jak tedy zvládneme naše myšlenky?  
 
V zahradě naší mysli nemůžeme odstranit špatné myšlenky nebo vytrhat plevel jako to děláme v přirozeném. 
Místo toho máme dvě biblická řešení:  
 
Zasaďte dobré semeno. Čtěte Písmo, učte se verše nazpaměť, zpívejte zbožné písně, poslouchejte kázání, 
dovolte Bohu k vám mluvit skrz Bibli a modlitbu. Jako můj hloupý příklad s modrým slonem a deštníkem, 
přestaneme myslet na špatné, když se zaměříme na dobré. Bible by nás neučila o našich myšlenkách, 
kdybychom nad nimi nemohli mít kontrolu. Vytlačte plevel tím, že zasadíte do svého života to správné 
semeno.  
  
„K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem“ (Koloským 3:2)  

 

 

 

 



 
Přestaňte sázet plevel. Když naplníme svoji mysl negativitou, pomluvami, hříšnými pořady, hudbou a 
knihami, pěstujeme plevel, který nejde vytrhnout. Nikdo nechce víc plevele.  
 
„Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, 
sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.“ (Galatským 6:7-8)  
 
 
Poznámka: Jackie Little je prezidentkou Žen modlitby v Maine. Slouží v první UPC v Lewistonu v Maine, spolu se svým přítelem, pastorem a manželem, reverendem 
Toddem Little. Je požehnaná jako maminka dvou úžasných mladých dospělých: Nathana (19) a Kristen (17).   

 
 

   

Jsi sledována  
Joy Hamby 

 

„Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je 
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ 
(Filipským 4:8)  
 
Když jsem byla malá holčička, mí spolužáci mě oslovovali mým křestním jménem Rita. 
Vždy jsem byla známa pod mým prostředním jménem Joy, takže pokud mě někdo osloví 
„Rito“, ihned vím, že toho člověka znám z mých školních let.  
 

Jako dcera pastora jsem se ve státní škole vždy cítila trochu mimo. Ale současně jsem si neuvědomovala, jak 
moc mě moji vrstevníci pozorují.  
 
Nedávno mě přes sociální sítě zkontaktovali přátelé z mého školního období. Jedna kamarádka byla pokřtěna 
ve jménu Ježíše, přijala Ducha Svatého a nyní navštěvuje církev UPCI. Řekla mi, „Nikdy jsem nerozuměla, co 
na tobě bylo tak jiného, ale teď už to vím!“ Jiná kamarádka ze školy, moje nejlepší kamarádka z první třídy, 
mě požádala, abych jí zazpívala a nahrála píseň „It Is Well With My Soul.“  
  
Nestyďte se, kdo jste nebo jak vypadáte, když žijete pro Boha. Nikdy nevíte, pro koho jste svědectvím jen tím, 
že jste, jací jste. Modlete se, vždycky se modlete a žádejte Boha, aby si vás použil, a On si vás určitě použije. 
Matouš 5:16 říká, „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci 
v nebesích.“ Mladí nebo staří, můžete nechat své světlo zářit a získat dobré vysvědčení, dokonce o padesát 
let později.  
 
 
Poznámka: Joy Hamby je hudebnicí, píše písně a je ženou pastora letniční církve NWA v Rogers v Arizoně. Je matkou tří dětí a babičkou pěti dívek.  
  

 

 

 

 

 
 

   

Myslete na tyto věci 
Dawn Beebe 

 

Už jste někdy měli vlezlého souseda? Náš dům byl vždy otevřený pro přátelský rozhovor, 
zlomené srdce nebo hladovou duši. Nemluvím o takovém člověku. Mluvím o rázném, 
nesnesitelném šťouralovi, který přichází nepozván, zůstává déle, než je vítán, a narušuje 
váš denní plán. Jednou jsem takovou sousedku měla.  
 
Zdálo se, že musím neustále čelit jejím neodbytným pokusům vtrhnout do našeho domu. 
Mnohokrát jsem podlehla její snaze, ale rychle jsem zaujala neústupný postoj ve dveřích. 
Takový, který říká, „Dál se dnes nedostaneš.“ Ona zůstávala a doufala, že ji snad pozvu 

dál, ale nakonec pochopila, že není vítána, aby se stále ukazovala!  
 
Přísloví 4:23 říká, „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ Naše mysl je dveřmi 
našeho srdce. Musíme být strážci své mysli. Nedokážeme vždy kontrolovat, jaké myšlenky přicházejí a 
klepou na dveře, ale můžeme kontrolovat, co pustíme přes práh a co se zabydlí v našich srdcích.  
 
Když přijdou od nepřítele negativní, tělesné myšlenky nebo lži, nemusíme je přijímat. Můžeme je poslat pryč. 

 

 

 

 



Můžeme se rozhodnout, že seznam hostů je plný. Můžeme si vybrat, že pozveme jen věci pravé, čestné, 
spravedlivé, čisté, milé a ty, které mají dobrou pověst. Ve Filipským 4:8 nám Pavel říká, že když přemýšlíme o 
těchto věcech, pak Bůh pokoje bude s námi.  
 
Jako manželka a matka toužím po tom, aby můj dům byl pro moji rodinu svatyní, ale pokoj je přítomen jen 
tehdy, když propojím svoje myšlení s Božím Slovem. Pokud neustále do své mysli pouštím myšlenky na 
porovnávání, žárlivost, obavy nebo tělesnost, nakonec to ovlivní můj vztah se všemi okolo mě. To, čím se 
zabýváme, určuje tón pro náš postoj, naše skutky a atmosféru, kterou kolem sebe vytváříme.  
  
Když se rozhodneme myslet na dobré věci, neznamená to, že ignorujeme skutečné problémy a boje, kterým 
čelíme; ale raději si vybereme pokoj, který převyšuje každé pomyšlení a bude přebývat ve vašich srdcích.   
  
Filipským 4:6-7 nám říká, „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte 
své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“  
  
Pokud chcete, aby ve vaší mysli, ve vašem srdci a vašem domě vládl Boží pokoj, začíná to modlitbou a 
díkůvzdáním. Udělejte z toho zvyk a sledujte, co se stane.  
 
 
Poznámka: Dawn Beebe je ženou misionáře Corey Beebe a maminkou Natalie (15) a Logana (9). Jako rodina slouží národům v Andoře a ve Španělsku. V 
současnosti pracují na založení první apoštolské církve v hlavním městě Andorra la Vella.  

 

 

 

  

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:  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)  

 

 

 

 

 

 


