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Připojte se k síle modlitby 
Carla Burton 

 

Vyrůstala jsem jako dítě misionářů na Filipínách a často jsem zažívala výpadky elektřiny. 
V určité části města byla na nějakou dobu vypnuta elektřina, aby rozvodná síť nebyla 
přetížena. Tato téměř každodenní událost mohla přijít v jakoukoli denní či noční dobu. 
Mnohokrát  zůstaly všechny mikrofony a hudební nástroje během shromáždění díky 
těmto výpadkům nepoužitelné. Někdy jsem měla polovinu hlavy natočenou a najednou 
jsem nemohla proces dokončit. (Naučila jsem se pro jistotu natáčet vlasy zepředu 
dozadu místo ze strany na stranu.) Z těchto zkušeností jsem se naučila, že potřebuji 
energii, abych mohla něco dokončit.   
  

Kolik z nás jednoduše prochází modlitbou, aniž by byl napojený na energii všech energií? Jan 15:4-5 to říká 
nejlépe: „Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při 
kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně….neboť beze mne nemůžete činit nic.“ Ježíš nám zcela jasně 
řekl, že jediný způsob, jak můžeme nést ovoce, je, když zůstaneme napojeni na Něj. Jeho síla a energie 
přináší cokoli v našich životech. Jeho energie nás přeměňuje. Všechno, co potřebujeme udělat, je napojit se 
do té energie.  
  
Daniel se denně připojoval k síle modlitby a byl vysvobozen od lvů a spiklenců. Mojžíš se připojoval a viděl 
zázraky, zaopatření a spasení pro děti Izraele. Hana se připojovala a obdržela největší touhu svého srdce. 
Elizeus byl napojený a viděl vítězství na hoře Karmel. Ezechiáš se připojil a byl uzdraven z nevyléčitelné 
nemoci. Ježíš se napojil na moc modlitby, aby měl sílu čelit své největší zkoušce. Ti v horní místnosti se 
napojili a získali spasení a smělost, aby o tom řekli ostatním. Petr, Pavel a Sílas se připojili a byli vysvobozeni 
z vězení. Tak mi neříkejte, že v modlitbě není moc. Jediná otázka je: jste připojeni?    
  
Sžírají mě obavy o současnou generaci. Tancují a uctívají u oltáře. Chodí na mládež a mají rádi lekce, které 
jsou pro ně výzvou. Ale musíme být opatrní, abychom neztratili generaci, protože nezjistí, že ta moc přichází 
z napojení se na modlitbu. Nemůžeme jim dovolit, aby byli oklamaní a mysleli si, že povrchní uctívání a 
kreativní lekce mohou nahradit smysluplný, vášnivý, na modlitbu napojený život.  
  
Musíme se ujistit, že jsme pro ty, kteří nás následují, příkladem života napojeného na modlitbu. Potřebují 
slyšet naše modlitební místnosti plné přímluvy, sténání, mluvení jazyky a chvály. Potřebují vidět modlitby u 
oltáře, které jsou delší než chvály a kde mluvení jazyky a jejich výklad zaplní atmosféru, dokud každá duše 
nebude na své tváří před Bohem. Zkoušeli jsme být tak kreativní, abychom jim předali další metody modlitby, 
abychom je zaujali a oni byli aktivní v modlitbě. Ale deníky, aplikace, procházky a modlitební seznamy nikdy 
nenahradí přímluvný čas s Bohem na kolenou. Tehdy se objevuje to napojení. Dotkneme se nebe, aby se 
nebe mohlo dotknout světa.  
  
Modlím se, abyste cítili to volání vyjít dnes za napojeným modlitebním životem. Pokud jste unavení tím, že se 
snažíte něco udělat, aniž byste měli sílu to dokončit, dnes je čas napojit se na sílu modlitby. Suchý, 

 

 

 

 



monotónní, nenápaditý modlitební život je jako kdybyste zkoušeli celý domov utáhnout jen na baterie. Místo 
toho si dnes vyberte, že padnete na svou tvář a napojíte se na moc modlitby.  
  
  
Poznámka: Carla Burton je ženou pastora Bodu obratu v Nashville v Tennessee. Je spisovatelkou, přednášející a oficiální služebnicí UPCI. Je také tvůrcem online 
video lekcí A Passion Approach Ministry.  

 
 

   

Moc modlitby  
Sheri Moses 

 

„Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své 
služebnice.“ (Žalm 86:16)  
 
James Abram Garfield se narodil v roce 1831 Abrahamovi a Elize Garfieldovým.  O dva 
roky později Abraham, kterému bylo třicet tři let, zemřel při boji s požárem na své farmě. 
Eliza, oddaná následovnice Krista, se pevně odhodlala vychovat své děti s modlitbou jako 
svou tajnou zbraní.  

 
 Když byl James teenager, opustil domov a šel pracovat na loď na řeku. Jedné temné noci se probudil na 
svoji směnu a šel na palubu. Zatímco bojoval se smyčkou lana, přepadl přes zábradlí a potopil se do studené 
vody. Když už si myslel, že se utopí, jeho ruka ucítila uvolněný konec lana. Rychle se lana chytil a vytáhl se 
k zábradlí a zhroutil se na palubu. Když šel domů, uviděl James světlo. Skrz okno uviděl svoji matku na 
kolenou, jak se modlí se svou biblí otevřenou na verši, „Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu 
svému služebníku, vítězství synu své služebnice.“James věděl, že se jeho matka modlila tuto modlitbu za něj 
každý den. Když uslyšel tato slova, otevřel dveře a padl jí do náručí.  
 
Eliza ošetřovala svého syna, až se uzdravil, a krátce poté navštívil církevní shromáždění. James odevzdal 
svůj život Kristu a brzy začal kázat evangelium. Po několika letech začal usilovat o politickou kariéru. Ve 
čtyřiceti devíti letech se James Garfield stal dvacátým prezidentem Spojených Států.  
 
Modlitba je mocná! Modlitba za naše děti je mocná! Připojte se do svého zdroje síly.  
 
Žádná žádost není příliš malá, abyste se za ni modlili. Žádná situace není příliš složitá, abyste se za ni modlili. 
„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.“ (Filipským 4:6-7) 
 
Bůh vás nepovolal, abyste byli dokonalými rodiči. Povolal vás, abyste byli rodiči, kteří se modlí. Největší věc, 
kterou můžete pro své děti udělat, je se za ně modlit. Vaše modlitba může mít na vaše děti pozitivní a stálý 
účinek. 
 
„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jakub 5:16)  
 
 
Poznámka: Sheri Moses a její manžel Robert jsou celosvětovými představiteli UPCI v Rusku a Estonsku. Přestěhovali se do Moskvy v Rusku v srpnu 2001 se svým 
sedmiměsíčním synem Anthonym, aby zde začali svou práci.  
  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

Cassidy a kříž  
Caronda Adams 

 



Zygota zplodila blastocystu; blastocysta zplodila embryo a embryo zplodilo teenagera! 
Rozhodnutí dává sílu nebo ničí.  
 
Stalo se, že Cassidy, moje sedmnáctiletá dcera, překročila v našem domě pravidlo, ne 
těžký zločin, něco mnohem mírnějšího na křesťanské stupnici hříchu! Naškrábala jsem 
seznam naštvaných stížností. Ona mě zklamala a já jsem se jí to chystala pořádně 
„nandat“.  
Ale na rameno mi zaťukala Neviditelná Síla a navrhla mi, abych se modlila, než se pustím 

do té kyselé řeči. Á, to je dobrý nápad, pomyslela jsem si. Vděčná za takovou připomínku jsem se zastavila a 
modlila se. Skrze slzy a přímost Bůh proměnil můj seznam.   
 
 Odhodila jsem svoje poznámky a začala následovat ty Jeho. Použila jsem kartičky, abych si zapsala její 
mnohá nadání. Pak jsem udělala hromádku poznámkových lístků, kde jsem napsala Satanova přání pro její 
život. Když jsem si srovnala svůj postoj, zavolala jsem jí. Požádala jsem ji, aby se se mnou setkala v Memory 
Gardens; byl to nádherný hřbitov, žádný strašidelný. Souhlasila. (Moje rodina věděla, že jsem často 
navštěvovala tento hřbitov, když jsem psala nebo četla.)  
 
Přijela a já jsem seděla na betonové lavičce pod stromem. Přisedla si ke mně a já jsem vytáhla z jemného 
sáčku kartičky.  
 
 „Napsala jsem si na kartičky tvoje talenty.“ Podávala jsem jí kartičky jednu po druhé. „To je hodně krásných 
darů.“ Naše srdce roztála, když jsme přemýšlely nad jejími talenty.  
 
Pak jsem z tenké látky vytáhla ty zlé kartičky. Vytrhla jsem jí jednu z těch krásných kartiček. Bylo na ní „Hlas“. 
(Je zpěvačka.) Vyměnila jsem ji za tu ošklivou kartičku. Ukradla jsem jí další kartičku. Tu, na níž bylo napsáno 
„Citlivost“. Nahradila jsem jí ošklivou kartičkou. Se slzami, které se mi hrnuly po tvářích, jsem jí brala ty krásné 
kartičky a nahrazovala je těmi ošklivými kartičkami nepřítele. Řekla jsem, „Ďábel ti sebere to krásné a nechá 
tě s tím ošklivým.“ Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. (Jan 10:10)  
 
Proudily na nás růžové kapky Jeho moci.  
 
Mám ráda tento hřbitov, protože tam je vysoký bílý kříž, který se tyčí nad hroby. Zeptala jsem se jí, jestli by 
nezazpívala. Stočily jsme se k vysokému kříži. „Tak zpívá moje duše, Tobě, můj Spasiteli, Bože…“ znělo 
v povětří. „Já jsem přišel, aby měly život.“ (Jan 10:10)  
 
Melodie způsobila slávu, kterou není možné vyjádřit na tomto papíře. Díky modlitbě jsme se toho dne 
s Cassidy naučily něco, co si vezmu do hrobu.  
 
Poslušnost zplodila pravdu; pravda zplodila rozhovor a rozhovor zplodil svobodu.  
„Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači.“ (Jakub 1:22) Připojit se k modlitbě znamená dělat 
to, co nám On mluví.  
 
(Cassidy dnes hraje na klavír a je vedoucí chval ve Faith Tabernacle (Stánku víry). Se svým manželem 
vyučují mládež, ničí temnotu světlem pravdy.  
 
 
Poznámka: Caronda a její manžel Craig Adams, jsou pastory v Hoxie v Arkansasu. Má magisterský titul z angličtiny a bakaláře z pedagogiky a je učitelkou angličtiny 
na střední škole. Mezi její nejoblíbenější věci patří knihy, motýli a tyčinky Butterfinger.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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)  

 

 

 

 

 

 

 


