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Cesta domů
Mary Loudermilk

„Jeden muž měl dva syny.“ Tak začíná to, co nazýváme Ježíšovo
podobenství o marnotratném synovi. Ti dva chlapci se zdají být rozdílní
v charakteru a v zájmech. Mladšího bychom možná nazvali černou ovcí
rodiny. Vzal si svoji část rodinného dědictví a odešel pryč, hledat dobrý
život. Starší bratr pokračoval jako obvykle v práci doma.
Co je marnotratník? Slovník ho definuje jako „osobu, která utrácí nebo
utratila své peníze nebo majetek za zbytečnosti a výstřednosti;
rozhazovač.“ Také používáme tento výraz pro někoho, kdo odešel od Boha a z církve,
odpadlíka. Promarnili své duchovní dědictví.
Mnozí z nás se modlí za nějakého marnotratníka, aby se vrátil na své místo do Boží rodiny.
Možná nerozumíme jejich důvodům, proč odešli – ale toužíme je mít zpátky u nás. Často
jediné, co můžeme dělat, je modlit se, aby konečně přišli k sobě a vrátili se domů.
Někdy je cesta domů dlouhá a osamělá. Sotva si můžeme představit pocity, jaké musí cítit
marnotratník, když se vrací zpátky. Hanba. Předtucha. Váhání. Otázky. Co si budou všichni
myslet? Přijmou mě zpátky? Budou se mi vyhýbat nebo mě přehlížet? Odpustí mi? Zapadnu
zpátky?
Když se modlíte za svého marnotratníka, žádejte Boha, aby vám dal konkrétní verš, který se
můžete modlit a nárokovat pro svého milovaného. Tady jsou další verše, které se můžete
modlit.
•
•
•

Aby přišel sám k sobě a rozpoznal potřebu vrátit se domů (Lukáš 15:17-18).
Aby činil pokání a odvrátil se od svých hříchů (Přísloví 28:13; Ezechiel 18:21; 2.
Korintským 7:10).
Aby se rozvzpomenul na Boží milost (Žalm 34:18; Joel 2:13).

•
•

Aby zakusil duchovní hlad (Matouš 5:6; Jan 6:33-35).
Aby Bůh obnovil radost ze spasení (Žalm 51:12).

Marnotratný syn se ihned nevrátil do otcova domu. Nevíme, jak dlouho zůstal na tom
vzdáleném místě, než zoufalství obrátilo jeho kroky směrem domů. Musíme být ve svých
modlitbách vytrvalí a neumdlévat, zatímco se modlíme a čekáme (Galatským 6:9). Také se
musíme připravit, abychom se k nim dokázali natáhnout s láskou, milosrdenstvím a
odpuštěním. Poběžme se s nimi potkat a přivítat je doma.
„Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí, běžel k němu, objal ho a políbil.“ (Lukáš
15:20)
Poznámka: Mary Loudermilk z Hazelwoodu, Missouri, ráda studuje a vyučuje Boží Slovo. Je hlavní pisatelkou do
časopisu Reflections.

Modlitba za marnotratníky
Carla Calhoun

Téměř každý, s kým se bavíme, se nějakým způsobem už v životě setkal
s marnotratníkem.
Je v tom tolik emocí. Když se díváme, jak stále znovu a znovu opakují ten
stejný hřích a stále dělají špatná rozhodnutí, můžeme cítit vinu, hněv,
smutek, hanbu nebo lítost. Je velmi jednoduché zahořknout, ale nesmíme
tomu podlehnout. Musíme si uvědomit, že Bůh je miluje ještě víc než my.
Vytrvejte na modlitbě; spoléhají na nás. Uvědomte si, že modlitby jsou
jako střely, které mohou být namířeny, aby zastavily nebezpečí, které
hrozí našemu marnotratníkovi.
Můžeme mít naději, že se naše děti vrátí z nepřátelské země. Bůh na ně nezapomněl. Jeho
plány nejsou zrušeny jen proto, že naše dítě zbloudilo. Jeremiáš 31:16-17 slibuje, „Zdrž svůj
hlas od pláče a své oči od slz, protože je mzda za tvou práci, je Hospodinův výrok: Navrátí se
z nepřátelské země. Je naděje pro tvoji budoucnost, je Hospodinův výrok; synové se navrátí
zpět na své území.“
Odmítni strach. Zkratka pro strach je „křivé svědectví, které se jeví jako skutečnost“.
Nejefektivnější zbraní nepřítele je podvod. Když přijmeme Satanovu lež, že se naše děti nikdy
nezmění, nechali jsme se oklamat jedním z jeho nejstarších triků. Nepřítel ví, že čas je krátký
a pracuje přesčas. Staňte se ďáblovou nejhorší noční můrou! „Pamatujte na Panovníka
velikého a budícího bázeň! Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy!“ (Nehemiáš
4:14)
Přijměte radost. Je to zásadní zbraň v duchovní válce přímluvy, kterou bojujeme. Když se
naše děti rozhodnou následovat cestu opačnou tomu, co jsme je učili, stále se můžeme
radovat a děkovat Mu za to, co už udělal, a za to, co udělá. Radost není založena na pocitech,
ale na poznání. Nehemiáš 8:10 nás ujišťuje, „Radost z Hospodina bude vaší silou.“
Modlete se proti pochybnosti. Pochybnost dává naši okolnost mezi nás a Boha, zatímco
víra dává Boha mezi nás a naši okolnost.
POCHYBNOST = Vy – Okolnost – Bůh
VÍRA = Vy – Bůh – Okolnost

Postavte si modlitební tým. Najděte si několik lidí, kterým můžete věřit a kteří vás chtějí
opravdu podpořit. Předejte jim zvláštní prosby, podělte se s nimi o odpovědi na modlitby a
děkujte jim.
Zbavte se viny a hanby. Ať odejde touha vinit sebe, jiné lidi nebo Boha za to, co se stalo.
Uvědomte si, že trápit se nepomůže ani vám, ani jemu. Proměňte své trápení na modlitbu.
Modlete se soustředěné a konkrétní modlitby. Pravidelně se modlete za ochranu vašich
dětí před nezákonným sexem, závislostmi, falešným náboženstvím a dalšími destruktivními
silami. Proste o ochranu před pokušením, zlem, lidmi, kteří dělají zlé věci, negativními vlivy,
Satanem a špatným uvažováním. Věřte Bohu, že si použije jejich špatné zkušenosti, aby
otevřel jejich oči k pravdě a vedl je k moudřejším rozhodnutím.
Náš největší vliv na naše syny a dcery je vyzařovat Boží milost, pravdu a lásku. Dokud naše
dítě žije, pak je stále naděje. Držte se naděje, že se vrátí. Pamatujte, Bůh je miluje víc než my!
Poznámka: Carla je už nádherných dvacet pět let provdaná za Allana Calhouna. Mají dvě krásné dcery, Janessu (23)
a Amy (19). Sedmnáct let byli pastory v Barrie v Ontariu, dva roky byli v Irsku a v současnosti jsou misionáři v
Holandsku.

Nepřestávejte se modlit za marnotratníky
Cathy Conn

Základní význam slova marnotratný je plýtvání. Biblický příběh o
marnotratném synovi říká, že „promrhal všechno, co měl“.
To malé miminko, které jsme chovali v náruči a o které jsme pečovali, teď
mrhá svým životem pryč od Boha. Jak se to může stát? Zdá se, že tíha
jednání s dítětem, které se vzdálilo od Boha, je někdy téměř nesnesitelná.
Jako matky marnotratníka jednáme s vinou, smutkem a pocitem selhání.
Cítíme hlubokou bolest, když vidíme, jak naše dítě činí špatná rozhodnutí, o kterých víme, že
přinesou mnoho smutku. Je tak těžké stáhnout se a zůstat tiše, když sledujeme jeho životní
spirálu. Kdybychom jen mohly posunout hodiny do doby, kdy jsme jej ukolébávaly ke spánku a
držely jeho ručku, abychom ho uchránily před zraněním. To by naší duši přineslo trochu
uklidnění.
Jak se máme modlit za to zbloudilé dítě? Co můžeme udělat, abychom změnily směr jeho
života? Nejprve jsme tak zoufalé a plné bolesti, že dokážeme jen plakat v modlitbě. Bolest se
zdá být příliš velká.
Bible říká, že marnotratný syn utratil všechno, co měl, a začal mít „nedostatek”. Věřím, že si
nakonec ten syn uvědomil, že nic nemá, a vzpomněl si, jaké to bylo bydlet v domě svého otce.
Tak bychom se měly začít modlit, aby Bůh našemu marnotratníkovi přivedl na mysl ty chvíle,
kdy cítil ten úchvatný, mocný dotek Ducha Svatého.
Proste Boha, „Když marnotratníci ráno vstávají, připomínej jim ty vzácné okamžiky, kdy cítili
pomazání Ducha Svatého. Když večer uléhají, přiveď jim všechny ty vzpomínky, kdy měli
v životě Boží pokoj. Připomínej jim ty úžasné chvíle prázdnin a chvíle okolo jídelního stolu,
které strávili se svou rodinou. Pane, odstraň bolest, uzdrav jejich hořkost a přiveď je k sobě.
Odstraň hněv a nahraď ho radostí. Odstraň tu tvrdost v jejich srdci a nahraď ji mírností.
Odstraň pýchu a nahraď ji pokorou. Obnov jejich znalost Písma a dej jim lásku ke Tvému
Slovu. Odstraň všechno, co jim brání vrátit se k Tobě, Pane.“
Bible říká, že otec viděl marnotratného syna už z dálky. Mohlo to být tak, že se otec nikdy
nevzdal své víry, že se jeho syn vrátí domů? Věřím, že bychom měli s očekáváním vyhlížet
návrat našeho marnotratníka. Boží zaslíbení neselhávají. Nezáleží, co marnotratník dělá, stále
své dítě milujte, jako ho miluje Ježíš.

Jedna věc je jistá, nikdy se nepřestávejte za marnotratného syna modlit. Žena, která se stále
vracela k nespravedlivému soudci, nakonec dostala to, co žádala.
Poznámka: Cathy Conn je provdána za rev. Mikea Conna, pastora apoštolské církve v Topeka. Mají dvě nádherné
dcery a dva krásné vnuky. Je také prezidentkou Žen modlitby v Kansasu.

Z Vašich dopisů
Sestro Akersová,
zdravím Vás v úžasném jménu Ježíš! Tolik toužím dostávat zpravodaj ve španělštině, protože
mám mnoho španělských přátel, kterým by to požehnalo.
Prosím Vás, abyste mi začali posílat španělskou verzi zpravodaje. Prosím, začněte
s posledním vydáním, které jsme právě obdrželi. Ráda bych předala dál ty úžasné články, o
které jste se s námi podělili!
Kéž Vám Bůh žehná a pomáhá ve všem, co děláte pro Jeho Království!
Judy Schreckhise, misionářka

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.

Debbie Akers

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.
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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).t Link

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.
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