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Najděte naši stránku na facebooku a dejte jí like!  

Ladies Prayer International on Facebook 
 

Co je to modlitba 
Joy Haney 

  
Bůh musí modlitbu považovat za velmi důležitou. V nebeské nádobě uložil 
všechny modlitby, které jste se kdy modlili. „A když tu knihu uchopil, čtyři 
bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl 
loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího 
lidu.“ (Zjevení 5:8) Všimněte si, že je neumístil do žádných levných 
přepravek. Modlitby svatých jsou pro Něj vzácné. Uchovává je ve zlatých 
nádobách. Nejen že naše modlitby slyší, ale On je uchovává na věky.  
  
Bible nám říká, „V modlitbách neustávejte.“ (1. Tesalonickým 5:17) Máme rádi 

verše, které nám říkají, že Bůh naplní všechny naše potřeby a rádi je citujeme a žijeme jimi. 
Někdy ale ignorujeme verše, které nám říkají, abychom se modlili. Ignorujeme je jednoduše 
tím, že je neposloucháme. Pak se divíme, proč nedosahujeme vítězství a probuzení.  
  
Modlitba proměňuje život. Modlitba očišťuje. Modlitba způsobuje, že pozdvihneme naše oči. 
Modlitba je žádost a přijímání. Modlitba je odpověď na všechny věci, protože Bůh na modlitby 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


odpovídá. Modlitba je Boží dotyk. 
  
Modlitba je radost…Žalm 16:11   
Modlitba je pokoj…Matouš 11:28-30   
Modlitba je inspirace…Job 32:8   
Modlitba je moc…Skutky 4:31   
Modlitba je odměněna…1. Petrova 2:12   
Modlitba je očišťující…Izaiáš  6   
Modlitba uzdravuje…2. Paralipomenon 7:14   
Modlitba je energie…Skutky 17:28   
Modlitba dává víru…Marek 9:29   
Modlitby jsou uložené na věky…Zjevení 5:8   
Modlitba dává důvěru…1. Janova 5:14  
  
  
Z knihy When Ye Pray (Když se modlíš) od Joy Haney. Použito se svolením autorky.  
 
 
Poznámka: Joy Haney je manželkou bývalého biskupa Kennetha F. Haneye, bývalého generálního ředitele UPCI. Je 
maminkou pěti a babičkou deseti dětí. Hodně cestovala po celém světě a mluvila na setkáních a konferencích a 
napsala přes 40 knih. 

  

Modlitební bojovník 
Mary Catherine Beek 

 
Když přemýšlím o bojovníkovi, vzpomenu si na dávné japonské bojovníky, 
kteří byli tak oddaní a přesto divocí a nebojácní. V průběhu historie si mnoho 
kultur vytvořilo svůj vlastní typ válečníka a každý z nich prohlašoval, že je ten 
nejlepší a nejodvážnější. Všichni následovali nějaký typ čestného kodexu a 
rituály, o kterých věřili, že z nich udělají lepšího bojovníka.  
  

V 5. Mojžíšově 20:1 Mojžíš povzbuzuje děti Izraele: „Když vytáhneš do boje proti svým 
nepřátelům a spatříš koně a vozbu, lid početnější, než jsi sám, nebudeš se jich bát, neboť 
Hospodin, tvůj Bůh, který tě přivedl z egyptské země, je s tebou.“ 
  
Dnes možná nemáme koně a vozy, které nás pronásledují, ale čelíme také skutečným bitvám. 
Pro někoho jsou tou bitvou minulé hříchy, které ho pronásledují. Někteří cítí nejistotu ve své 
chůzi s Bohem. Jiní jen bojují s denními povinnostmi rodinného života. Všechno jsou to 
skutečné bitvy, s kterými se setkáváme den za dnem. Musíme vidět nás samotné jako 
bojovníky – silné, odvážné, nebojácné a disciplinované v modlitbě.  
  
„Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš.“ (Žalm 18:40) 
  
Cítíte, že vám došla síla nebo že se sotva vlečete, protože vám v životě chybí oddanost? 
Pamatujte, Bůh už se postaral o ty, kteří proti nám povstanou. Pokud je náš modlitební život 
důsledný jako život bojovníka, nemáme se čeho bát. Každý den bychom se měli probouzet s 
postojem království a modlit se Boží vůli nad našimi životy a životy našich blízkých. 
  
„Neboť  kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 
(1. Janova 5:4) 

 

 



Tento verš mě povzbuzuje. Jako znovuzrozeným křesťanům nám Bůh už zaslíbil, že můžeme 
zvítězit. To znamená, že musíme zvítězit nad našimi slabostmi. Slabosti nás mohou zničit – 
nebo mohou být zničeny skrze modlitbu. 
  
Dávní válečníci nebyli vždy zapojení v bitvě. Avšak byli důslední ve svých rituálech a 
přesvědčeních. Trénovali každý den, pobožně následovali rutinu, pokud nebojovali v boji. 
Možná nejsme každý den v bitvě, ale musíme zůstat věrní v modlitbě, abychom si vybudovali 
silnější a silnější vztah s Bohem. Nemůžeme prostě přiběhnout k Bohu, když nastane nějaká 
situace. Musíme s ním zůstat v úzkém spojení, abychom si zachovali duchovní povědomí.  
  
Tady jsou některé věci, které mi pomohly stát se důslednější v mém modlitebním životě.  

• Určit si modlitební místo. 

• Vyhradit si určitý čas (ten se může měnit). 

• Vést si modlitební deník. 

• Mít specifické modlitební potřeby (modlitební kalendář, místní, oblastní, světové 
potřeby). 

• Vždy začněte a skončete s chválou na rtech. 

Když dostanete tento model do svého života, vztáhněte ho na svou rodinu. Zahrňte svého 
manžela a děti do své modlitební chvíle. To povzbudí vaše děti, aby začaly svůj vlastní 
modlitební život. Našim dětem to pomohlo znát a rozumět síle modlitby.  
  
Ve všem najděte něco, k čemu se můžete připojit a co vás přitáhne k účelné modlitbě. Ovlivní 
to vaši rodinu, váš život a věčnost.  
  
  
Poznámka: Mary Catherine Beek je žena misionáře v Británii a na Normanských ostrovech. Je vdaná za Jamese 
Beeka a má dvě vzácné dcery, Caylu a Alexu. Během posledních devíti let byla Mary zapojená v rozličných službách 
mládeži, seminářích o manželství, službách pro ženy, hudebních seminářích, seminářích pro vedoucí a především 
manželkou a maminkou.  

  

Vliv modlitby za naše děti  
Sharon Turpin 

Přišel na tento svět během horké srpnové noci. Bylo to dlouhých devět měsíců 
a nemohla jsem se dočkat, až se s ním konečně setkám. Asi si dokážete 
představit to překvapení a hrůzu, která mě zaplavila, když mě doktor 
informoval, že naše dítě, Dustin, má rozštěp páteře. Rozštěp páteře nastane, 
když se kosti okolo páteře nevytvoří správně. Ačkoli jsem mnoho o tomto typu 
vrozené poruchy nevěděla, věděla jsem, že to nejsou dobré zprávy.    
  

Netušili jsme, zda Dustin přežije noc, a tak jsme okamžitě povolali modlitební bojovníky. Jakub 
5:14 nám říká, abychom zavolali starší církve. Vyzdvihli jsme Dustina na modlitbách a Bůh 
převzal kontrolu.  
  
Chodili jsme vírou a žili na modlitbách a překonali jsme několik prvních namáhavých let. 
Během té doby přišlo mnoho zázraků, jak nám Bůh zaslíbil. Dustin začal růst v malého 
chytrého chlapce.   
  

 

 



Na začátku jeho života se začalo vytvářet speciální pouto mezi Dustinem a manželem mé 
sestry, Dannym. Trávili spolu mnoho času a tím se vytvořila silná láska, která časem stále 
rostla. Během několika let se velmi sblížili. 
  
Netušila jsem, jaký vliv má Dustin na Dannyho život, a tak mě velmi překvapilo, když Dustin 
přesvědčil Dannyho, aby navštívil evangelizační shromáždění, které se konalo v naší církvi. 
To, co se pak stalo, ovlivnilo Dannyho životní cestu. Když se ohlédnu zpátky, nepamatuji si 
mnoho shromáždění, která by Danny od toho zvláštního večera vynechal. Dny se proměnily v 
měsíce, měsíce v roky. Bůh kompletně přesměroval Dannyho život, jen proto, že malý chlapec 
chtěl svého strýce s sebou v církvi a nebál se ho požádat. Bible nám říká v Jozuovi 1:9, 
„Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“   
  
Nevěděli jsme, že náš čas s Dannym je omezený, ale Bůh to věděl. Žil jen šestnáct let od toho 
prvního shromáždění, kde se obrátil k Bohu. Žil s Bohem naplno a vyprávěl ten příběh, jak si 
Bůh použil malého tříletého chlapce, aby našel cestu zpátky. 
  
Nikdy nevíme, jak bude Bůh pracovat skrze naše děti. Věřím, že modlit se za ně je investicí do 
království. Naše modlitby mají na naše děti mocný vliv. Modlit se, aby jim Bůh dal sílu dělat to, 
co mají každý den dělat, může změnit jejich život. Změnilo to život Dustinovi a také to změnilo 
život jeho strýce.  
  
Často přemýšlím, co by se stalo, kdyby nebylo modliteb, které udržely Dustina při životě. Kde 
by byl dnes? Setkal se s mnohými výzvami, ale Bůh mu v tom všem dal odvahu. Káže z 
invalidního vozíku a povzbuzuje ostatní, aby se nikdy nevzdávali. Od tří let až dodnes viděl 
mnohé, kteří skrze jeho službu přijali Ducha Svatého. 
  
Povzbuzuji vás v modlitbách za vaše děti. Když se modlíte za vaše dítě, může to ovlivnit nejen 
ono dítě, ale také mnohé další, kteří se s ním na cestě životem potkají. Nikdy nevíme, kolik 
životů můžeme ovlivnit skrze modlitby, které jsme se modlili za naše dítě!   
  
Poznámka: Sharon Turpin je matkou dvou dětí, Dustina a Mashella. V současné době slouží se svým mužem, rev. M. 
Turpinem jako žena pastora v Universal Ministries of Truth v Colorado Springs v Coloradu. Sharon také působí jako 
presidentka Žen modlitby v Coloradu a jako žena ředitele.   

Z vašich dopisů 

Jen jsem chtěla říct, jak moc se mi líbil článek sestry Kim Haney v zářijovém vydání. Můj život 
se naprosto změnil skrze ranní modlitbu a doufám, že i mnozí další zakusí tuto úžasnou 
výsadu! – Wanda Fielder, vedoucí UPCI LM  
 
Jsem ráda, že jsem se k vám mohla přidat! Jsem modlitební koordinátor u nás v UPCI v Abu 
Dhabi a bylo by skvělé, kdybychom od vás mohli dostávat nějaké modlitební materiály. Bůh 
vám žehnej, sestra Nel  

To je úžasné – děkuji ti, Ježíši. Používám některé z vašich překladů v naší mezinárodní církvi 
v Paříži. Jsou pro naše ženy velkým požehnáním…překlad do Tagalog nebyl několik měsíců 
dostupný – těšíme se, až ho budeme znovu dostávat. Bůh požehnej všem překladatelům! ☺ - 
Darla Bouche   

Děkuji moc za všechny materiály, které mi posíláte. Pomáhá mi to růst v poznání Pána. -Email  

 



Odkazy 
 

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 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

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). Text Link 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-
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Optional…  

 
 



EPIC –  NOV 2017  

Díků“žití“ 

Vyučuj mě 

Lekce 

Příběh v Lukášovi 17 nám vypráví o deseti velmi nemocných mužích. Nemoc, kterou trpěli, se nazývala lepra a lehce se šířila 

z jedné osoby na druhou. Proto nesměli žít uprostřed společnosti a byli odděleni od svých rodin. Ačkoli byli odděleni od 

ostatních, slyšeli, že Ježíš měl moc uzdravovat.  

Jednoho dne přišel Ježíš do města, kde žili. Když se k nim přiblížil, volali k němu, aby se nad nimi smiloval. Ježíš se smiloval a 

všech deset uzdravil. Ti muži byli tak nadšení, že utíkali, aby to řekli svým přátelům a rodinám, od kterých byli odděleni. Ale 

jeden muž se vrátil zpátky k Ježíši, aby se mu poklonil a vzdal mu dík. Těch dalších devět se nikdy nevrátilo.  

Bible říká, že protože se ten muž vrátil zpátky, aby poděkoval Ježíši, byl učiněn celým. Nejen že zmizela jeho nemoc, ale 

všechny části jeho těla byly zcela uzdraveny. Je důležité, abychom byli vděční a dívali se na věci, které jsou skutečně důležité. 

Vždycky je něco, za co můžeme být vděční. Můžeme žít život díků“žití“.  

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 1. Tesalonickým 5:18. 

Ukaž mi 

Činnost 

Potřebný materiál: papír na psaní nebo kreslení a přihrádka, kde budete papíry ukládat. Volitelné: prázdný deník 

Díkůvzdání by mělo být naším životním stylem. Každý den si vyhraďte rodinný čas na diskuzi a napište si věci, za které jste 

vděční. Záměrně si uvědomte mnohá požehnání, která vám Bůh dává, včetně malých věcí, které často přehlížíme.    

Poznamenejte si požehnání, nakreslete obrázek nebo napište Bohu vzkaz a poděkujte mu. Ukládejte tyto vzkazy do 

přihrádky, která je ve vašem domově nápadná. Možná budete chtít vytvořit deník vděčnosti a zaznamenávat chvíle chvály 

a vděčnosti do prázdného sešitu, který může sdílet celá rodina, psát do něj a vyzdobit ho.  

Jednou za čas vezměte své poznámky z přihrádky a znovu si je přečtěte celá rodina. 

Vycvič mě 

Čas modlitby  

• Díkůvzdání je druh modlitby. Modlete se modlitbu díkůvzdání za mnohá požehnání ve svém životě. Tady jsou 
nějaké příklady: 

• Děkuji ti, Ježíši, že jsi uzdravil _____________z nemoci. 

• Bože, děkuji ti za krásy přírody. Stromy, květiny, sluneční paprsky, jemný vánek a všechny další zvláštní dary, které 
jsi dal každému z nás. 

• Děkuji ti, Pane, za svou rodinu a přátele.   
• Děkuji ti za těžké situace v mém životě, které mi připomínají, jak moc tě potřebuji každou minutu každého dne.   

O TOMTO TEXTU 

Tento text vám připravila Světová síť modlitby/Dětská modlitební služba ve spolupráci s Ženami modlitby  
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