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Všechno začíná doma 
Stacey Robinette 

Když se dívám na své děti, jak si vesele hrají po celém domě a 
napodobují moje chování, připomíná mi to, jakou máme jako rodiče 
velkou zodpovědnost naučit následující generaci celé evangelium. Tento 
úkol začíná v našich domovech, když „vyučujeme naše děti jejich cestě” 
(Přísloví 22:6). 	
  
Jedním z klíčů, jak donést celé evangelium celou církví celému světu, je 
dávat doma svým dětem důsledný apoštolský příklad. My jsme církev, 

nejen v budově, kde se scházíme, ale také na prázdninách nebo kdekoli jsme. To je obzvlášť 
pravdivé doma, kde vychováváme své děti. 	
  
Jako rodiče máme velkou zodpovědnost ujistit se, že jsou naše domovy plné božích principů, 
které naše děti následují. Musíme vědět, že se ty malé oči neustále dívají, proto musíme být 
opatrní, abychom stále chodili upřímně a vytrvale a byli živými příklady pravdy, svatosti a 
oddanosti Kristu. (Přečtěte si 1. Timoteovi 4:12-16.) 	
  
Pokud se naše domovy nestanou místem modlitby a vyučování Bible, stále uvidíme, jak do 
církve prosakuje bezbožný duch této generace. “Nestaví-li dům HOSPODIN, nadarmo se 
namáhají stavitelé.” (Žalm 127:1). 	
  

• Úcta začíná doma.	
• Boží láska začíná doma. 	
• Soucit s druhými začíná doma.	
• Modlitba začíná doma. 	
• Svatost začíná doma. 	
• Čistota začíná doma. 	

 

 



  
Naše děti jsou budoucnost církve. Když my si jako vedoucí, pastoři, učitelé nedělní školy, 
rádci a hlavně jako rodiče uděláme čas na to, abychom investovali do duchovního vývoje 
našich dětí, ujistíme se, že budoucí generace přijme evangelium. 	
  
  
Poznámka: Stacey Robinette je spolu se svým manželem Charlesem misionářem z povolání Sjednocené letniční 
církve. Momentálně žijí ve Vídni v Rakousku, kde je Stacey aktivně zapojena do množství služeb. Stacey nejvíc baví 
vychovávat svá dvě děvčata, Aleiu a Briennu, aby milovaly Ježíše, život a misii.  
 

 

 

  

Vítězný 
Jessica Marquez 
 
 
Vítězný. Tohle slovo si šeptem mumláme, když se potýkáme s jakýmkoli 
typem protivenství a zkoušky, které nám přichází do cesty. Zvítězím. Je to 
skoro jako bychom se snažili sami sebe přesvědčit, že zvítězíme… že 
naše děti budou sloužit Pánu… že se naše marnotratné děti vrátí domů. 
Vítězný.   

  
Skutečný význam slova vítězný způsobí, že se zastavíme:  
  

• ten, kdo dosáhl vítězství; ten, kdo dobyl; triumfální 
• ten, kdo porazil protivníka 
• vztahující se, svědčící o, nebo charakterizovaný vítězstvím 

  
Vítězství. Abych byla vítězná, musí přijít vítězství. Tak si to pojďme rozebrat. Vítězství je:  

• úspěch nebo triumf nad nepřítelem v bitvě nebo ve válce 
• střetnutí, které končí vítězně 
• podstatná a rozhodující převaha v bitvě nebo soutěži  
• úspěch nebo nadřazená pozice dosažená proti protivníkovi, opozici, překážce atd. 

  

Přátelé, ať už tomu věříme nebo ne, jsme ve válce. Abychom byli vítězní, musíme se pustit do 
té války o životy našich dětí. Musíme se přidržet Božích zaslíbení. „Tobě, Hospodine, patří 
velikost, udatnost, sláva, síla i nádhera, ano všechno, co je na nebesích i na zemi.“ 
(1. Paralipomenon 29:11). 
  
Někdy nerozumíme tomu, proč se nám v našich životech dějí určité věci. Našima přirozenýma 
očima to nedokážeme vysvětlit. „Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho 
Pána Ježíše Krista!“ 
  
Před dvěma týdny za mnou přišla jedna z mých starších svatých s pláčem. Říkala, 
„Vystěhovali mě z domu. Nevím, kde dnes večer složím hlavu.“ Tato paní je chválička. Je ve 
všem věrná. Moje srdce se zlomilo, když jsem ji slyšela plakat. Řekla jsem jí, „Neboj. Můžeš 
zůstat u mě, dokud tě Bůh nezaopatří.“ Později toho večera mi zavolala, aby mi řekla, že její 
syn jí otevřel svůj domov, aby žila s ním – stejný syn, za kterého se čtyři roky modlila na 
každém shromáždění. 
  

 



Když jsem minulou neděli přišla do shromáždění, stejná sestra ke mně přiběhla se širokým 
úsměvem. Tentokrát řekla, „Teď, když žiji se svým synem, měla jsem příležitost sdílet se se 
svojí snachou o plánu spasení. Požádala o křest ve jménu Ježíše!“ 
  
Vystěhovaná. Zoufalá. Se zlomeným srdcem. Bez domova. To nejsou slova, která by byla 
synonymem vítězství. Ale když máme víru, dává nám to vítězství nad každou situací.  
  
„Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.” 
(1. Jan 5:4)  
 
Poznámka: Jessica M. Marquez je učitelkou a přednášející. Spolu se svým manželem jsou pastory v Nueva Vida v 
Miami na Floridě. Čtrnáct let také sloužili se svým mužem jako misionáři pro UPCI v Mexiku, Kostarice a 
Dominikánské republice, kde v těchto zemích sloužila ženám.  
Text Link 

  

Neustálá modlitba Ježíši 
Saundra Hanscom 
 
„Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“ (Matouš 6:8) 
  
Jako dítě a jako mladá si pamatuji, že na každém shromáždění byla 
zbožná sestra, která se jemně modlila, „Ježíši, Ježíši, Ježíši,” někdy 
šeptem a někdy hlasitěji, ale nikdy nerušila shromáždění. Bůh si ji 
používal v darech Ducha a byla mocnou modlitební bojovnicí. Naštěstí 
pro mne byla mojí matkou, vdovou, svobodnou matkou a byla každý den 

svého života věrná Pánu. Věřím, že její spontánní „modlitba Ježíši“ znamenala různé věci, i 
když nebyla konkrétní, protože Bůh nepotřebuje vysvětlení. Ví ještě dřív, než ho poprosíte.   
  
Vybavuji si různé stupně její modlitby Ježíši:  
  
Silné – Ježíši – zabránilo autonehodě. 
  
Zklamané – Ježíši – zakřičela, když vybuchl tlakový hrnec s kukuřicí, kterou zavařovala, ale 
ona byla ochráněna před letícím víkem. 
  
Smutné – Ježíši – když ji podvedl automechanik, ale někdo přišel, aby to dal do pořádku. 
  
Zraněné – Ježíši – když její rodina nerozuměla tomu, proč chodí do církve. 
  
Zoufalé – Ježíši – když se dozvěděla, že její odpadnutá dcera byla postřelena svým opilým 
manželem a od pasu dolů zůstala ochrnutá. Ježíši, zachraň její život, aby se k Tobě mohla 
vrátit. A ona se vrátila, ale musela prožít svůj život na vozíčku.   
  
Divoké – Ježíši – když dostala zprávu z Pákistánu, že její vnuk je v kritickém stavu po 
nějakém pádu. Modlila se „Ježíši“, protože neznala podrobnosti, ani nevěděla jak se přesně 
modlit. Později se dozvěděla, že Bůh poslal anděla, aby mu sloužil a uzdravil ho. 
  
Dobrou noc – Ježíši, Ježíši – říkala, když každý večer poklekla a začínala se modlit. Slyšela 
jsem ji říkat, „Pane, odpusť mi, pokud jsem dnes řekla nebo udělala něco, co se ti nelíbilo.“ 
Ptala jsem se jí, proč se tak modlí, když ví, že nikomu nic špatného neudělala. Odpověděla, 
„Kdyby dnes večer přišel Pán, musím být připravena.“    
  
Radostné – Ježíši – po jednatřiceti letech, kdy žila jen pro Boha, Bůh poslal muže, který ji 
miloval a pečoval o ni do konce života. 
  
Vedle její neustálé „modlitby Ježíši“ udržovala ještě neustálý modlitební vztah s Pánem. Měla 
velkou víru a věřila, že Bůh odpoví. 
  
Na pohřbu jsem tiše plakala, když se ke mně naklonila sestra a řekla, „Teď nám tady chybí 
modlitba sestry Mary „Ježíši, Ježíši, Ježíši“.“ Hrdě jsem přijala její „modlitbu Ježíši“ za svou. 

 



Moje děti a moje vnoučata uslyší tuto modlitbu, dokud budu žít.  
 
Poznámka: Saundra Hanscom sloužila spolu se svým mužem reverendem Donem Hanscomem 18 let jako misionářka 
v Pákistánu a na Srí Lance a posledních 20 let jako národní ředitelka multikulturní služby v UPCI. Požehnaná třemi 
dětmi a devíti vnoučaty – sedm generací letničních.  

  

Slovo pro služebnice 
 
Na nedávném setkání Žen modlitby předala naše vedoucí naší skupině slova, která přijala od 
Pána, když se modlila. Myslím, že by to mohlo povzbudit i další ženy, stejně jako to 
povzbudilo nás. 
  
Řekni Mým ženám o Mé lásce k nim.  
Řekni jim, že o ně pečuji.  
Řekni jim, že jsou pro Mě vzácné.  
Řekni jim, že vidím i malé věci, které je trápí. 
Řekni jim, že na ně dbám.  
Řekni jim, že si přeji, aby nezahynuly.  
Řekni jim, že jsem jim zajistil vítězství.  
Řekni jim, že jsem už překonal -  
každou překážku 
každou zkoušku 
každou strast 
každé slovo mluvené proti nim 
každou myšlenku, strach nebo obavu ze zítřka. 

Jsem tvůj Vítěz . . . 
Nosím vítěznou korunu a ty jsi Moje nevěsta a já za tebe bojuji.  
Nech mě být Bohem v každé situaci.  
Vyzkoušej Mě a věz, že Mě nalezneš věrným.  
Nikdy tě neopustím.  
Bezpochyby přijdu znovu – a vezmu tě s sebou domů.  
(Moje nebe může použít tvůj dotek.) 
 
Čekám . . .  
Chceš opustit všechnu – nenávist, sváry, trápení, starosti, obavy?  
Jsi ochotná všechno opustit – abys mohla být navždy se Mnou? Už žádné slzy. 
Už žádný smutek.  
Už žádná bolest.  
Navždy svobodná od všeho utrpení, odmítnutí, kompromisu!  
 
Čekám . . . 
Čekám, až budeš se Mnou!   
Ó, jak tě miluji, pečuji o tebe, toužím po tobě!  
A ty Mě?  
Chci, aby to bylo také tak.  
Nic není pro tebe tak těžké, když jsem po tvém boku.  
Můžu tě vidět a uvidím tě ve všech věcech. 
Nic tě nepřemůže.  
Jsem tu pro tebe!  
 
Jsi Moje nevěsta . . . 
Miluji tě a toužím tě mít po svém boku.  
Přijď za Mnou, brzy, abys byla navždy se Mnou.  
 
Co řekneš na Moji touhu?  
Pojď trochu výš.  
Očekávej ještě déle.  
Ale bude to brzy!  
Toužím po tobě.  



 
Věř Mi, když ti říkám . . . jsi Moje. Vybral jsem si Tě! 

Poslala Cora Huffman 
Předložila Linda Gleason, prezidentka Žen modlitby UPCI 

  

Z Vašich dopisů 
 
Zdravím sestru Debbie Akers, 
jsem z Melbourne z Austrálie a můj muž a já jsme pastory církve v západním předměstí. Jsem 
moc vděčná za měsíční zpravodaj Žen modlitby, který dostávám, se všemi povzbuzujícími 
články a tématy. Je úžasné vědět, že po celém světě mezi milióny žen čelíme stejným 
zkouškám, bolestem, zklamáním, jednou jsme dole a jednou nahoře, ale je tady Bůh! Chválím 
Vás a celý tým za přípravu článků a chci dát vědět, že naše ženy jsou skrze tuto službu 
požehnány. Prosím, pošlete mi překlady v indonéštině a tagalog. 
Modlíme se za Vás a Vaši službu. Ať Vám Bůh mocně požehná, když se skrze tuto službu 
natahujete ke světu.    
 -Sestra Colleen Damons, Letniční apoštolská církev víry, Werribee, Melbourne, Austrálie 

 
 

Od Editorky 
Bůh dělá mocné věci! Bůh otevírá mnoho dveří a tento 

zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, španělštině, 
francouzštině, němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, 

řečtině, arabštině, farsi, češtině, čínštině, svahilštině, maďarštině, 
tagalog, indonézštině, rumunštině, italštině, norštině a polštině. 

Prosím, modlete se s námi za srbského, bulharského a 
japonského 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. 

 
Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 
UPCI 

My Hope Radio 
Multicultural Ministries 

  



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… 

DĚTSKÉ SÍDLO 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. 

 

 

  

 
Odebíráte časopis Reflections? 

   
Tato dvouměsíční publikace vám požehná a inspiruje vás. Články jsou 

biblické a aktuální pro dnešní apoštolské ženy. Objednejte si pro sebe, pro 
přátele nebo více vydání pro vaši církev. 

  
  

Objednejte online!  
  

 
 

 



See what's happening on our social sites: 

    
  

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-
4482|LadiesMinistries.org 

 

 

 

	


