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Šiřte království skrze modlitbu 
Haley Hulsman 
 

   

„Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:9-10)    
  
Aby jakékoli království správně fungovalo, může být na trůnu pouze jeden král; 
jinak je tam zmatek. A jak víme z Bible, rozdělené království nevydrží. My se 
musíme menšit, aby Boží království mohlo růst. Musíme být lidmi modlitby, slyšet 
z Boha, jaká je Jeho vůle pro Jeho církev, celosvětově i lokálně.  
  

Musíme slyšet Jeho tlukot srdce pro naše rodiny a pro nás osobně. To není něco, co je vyhrazeno 
pouze dospělým, ale děti jsou schopné a připravené zapojit se do tohoto typu šíření království. 
Proto když se děti modlí, věci se mění. Nikdy nejsme příliš mladí na to, abychom svou vůli poddali 
Jeho vůli a aby se Jeho království mohlo přiblížit na zemi.  
  
Moje modlitba se změnila na denní rčení, „Bože, kéž se Tvoje království dnes přiblíží na zemi a 
kéž se přiblíží skrze mne.“ Denně musíme vzít zodpovědnost za to, aby se Boží království šířilo na 
zemi a učit nejmladší příslušníky království, aby se toho účastnili. Snažíme se toto učit i děti 
v nedělní škole v naší církvi. 
  
E. M. Bounds napsal ve své knize Moc skrze modlitbu, „To, co církev v dnešní době potřebuje, 
není technika nebo lépe řečeno, nepotřebuje nové organizace nebo více a novější metody, ale lidi, 
které si může použít Duch Svatý – muže modlitby, muže mocné v modlitbě. Duch Svatý neproudí 
skrz metody, ale skrze lidi. Nepřichází na stroje, ale na lidi. Nepomazává plány, ale lidi – muže 
modlitby.“ 
  
Boží království se může rozšířit jen tak, jak mu to dovolíme. Když dopustíme, aby byli zahrnuti 
všichni, od malého dítěte až ke starší prababičce, království se šíří způsobem, jaký ani 
nedokážeme pochopit. Všichni musíme za tento společný případ bojovat.  
  
Efezským 6:18 nám připomíná, že se máme stále modlit v duchu. „V každý čas se v Duchu svatém 
modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.“    
  
Zůstaňme bdělí a vytrvejme skrze modlitbu, abychom šířili Boží království na zemi. Když 
pracujeme v jednotě ve všech věkových skupinách, bojujeme za rozšíření království, uvidíme 

 

 

 



největší úrodu, jaké jsme kdy byli svědky.  
  
  
Poznámka: Halley Hulsman slouží po boku svého muže Nathana Hulsmana jako ustanovená představitelka za Švýcarsko. 
V současné době slouží v Berlíně v Německu. Halley je redaktorkou regionálního časopisu UPC-GSN, Hlas vize. Věnuje se 

službě mládeži a také slouží jako vedoucí propagace Žen modlitby UPC-GSN společenství.   

  

Buďme stále ve střehu 
Tere Del la Rosa 
  

 

„Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty 
válčit!“ (Žalm 144:1)  
  
Po dobu patnácti let jsem pracovala ve školním systému. Jednu z rolí, kterou 
jsem zastávala, bylo být součástí školního bezpečnostního týmu.  
 
Se vzrůstajícím počtem školní střelby, se k nám připojil ředitel krizového 

managementu, stejně jako členové místního bezpečnostního týmu a policejní oddělení, abychom 
vyvinuli plán akce pro případ, že by se do školy dostal ozbrojený vetřelec. 
  
Nejdříve nám ve stresové situaci ukázali letecký snímek školy a řekli nám, abychom na kus papíru 
napsali svoje jméno a položili ho na místo, kde jsme se nacházeli v 9:00 toho rána. (Bylo to 
cvičení.) Pak nám řekli, že v 9:05 ráno se na pozemek školy dostal manžel učitelky, který s ní měl 
soudní zákaz styku, a blížil se s pistolí v ruce k její třídě. Každého z nás se pak zeptali, co bychom 
udělali, kdybychom byli první, kdo ho uviděl. Po několika správných a nesprávných odpovědích 
jsme vypracovali vhodný plán akce.   
  
Vysvětlili nám kroky, které bychom měli udělat a jak musíme vždy být ostražití, protože v nejméně 
očekávaný okamžik může ozbrojený vetřelec vstoupit na pozemek školy. Mezi dalšími věcmi nám 
zdůraznili, že je velmi důležité mít vždy u sebe průkaz totožnosti, elektronickou přístupovou kartu 
do budovy, klíče a školní telefon. 
  
Uprostřed tohoto stresujícího cvičení jsem tomu všemu dala duchovní využití, protože je tady 
ozbrojený vetřelec, který chce zničit naše děti. Jako ženy modlitby musíme být stále ve střehu.  
 
Nejdříve ze všeho musíme vědět, kdo jsme v Pánu Ježíši a snažit se dostat blíž a blíž do Jeho 
podoby (průkazu totožnosti). Neustálá modlitba nám dává přístup do Jeho přítomnosti 
(elektronická přístupová karta do budovy). On nám dal klíče k nebeskému království a moc svázat 
a rozvázat (klíče). Můžeme k Němu volat ve chvílích zoufalství a utrpení a On nám vždy odpoví. 
Proto musíme dělat všechno možné, abychom s Ním udrželi komunikaci (školní telefon).   

• „Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho 
v hojnosti.“ (Jan 10:10)  

  
Nemůžeme se cítit příjemně a sebejistě, zatímco nepřítel vstoupí do dveří, do kterých jsme to 
nejméně očekávali, aby kradl a zabíjel to, co máme nejraději. Pán nám dává plán akce.  
  

• „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by 
pohltil.“ (1. Petrova 5:8)   

 

 



  

• „Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co 
přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Matouš 16:19)  

  
Jako modlitební bojovníci máme vysoké povolání přikrýt každý moment v životech našich 
milovaných. Náš Pán Ježíš chrání naše záda!  

• „V modlitbách neustávejte.“ (1. Tesalonickým 5:17)  

 
Poznámka: Tere De la Rosa je národní koordinátorka Ženské hispánské evangelické služby UPCI.  

 
  

  

Z generace na generaci 
Teresa Bohannon 
  

„…nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o 
Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež 
konal.“ (Žalm 78:4)  
 
Moje babička Nonnie „Perla“ Jacksonová byla modlitební bojovnice. Když jste 
strávili s babičkou hodně času, naučili jste se také modlit. Když jsem byla dítě, 
modlila se od okamžiku, kdy nasedla do auta, až do té doby, než přijela do 
církve, celou třicetiminutovou jízdu. Její modlitební čas byly brzké ranní hodiny. 
Pokud jste u babičky trávili noc, vzbudily vás její modlitby. Později ve svém 
domě pořádala venkovská modlitební shromáždění. Potkala jsem po celých 

Spojených Státech mnoho lidí, kteří říkali, „Naučil jsem se modlit, když jsem navštěvoval 
modlitební shromáždění u tvojí babičky.“ Jsem vděčná za příklad, kterým pro mě byla, a snažím se 
být tím druhem babičky pro svá vnoučata.   
 
„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ (Přísloví 22:6)  
 
Dnes když procházíme neprobádanými vodami COVID-19, potřebují naše děti vědět, jak se modlit. 
Pro dítě je to děsivá doba. Naučte je Žalm 56:4: „Přichází den strachu, já však v tebe doufám.“ 
Povzbuďte je, aby ho citovali, kdykoli se začnou bát nebo jsou nejistí.  
 
Vyberte si modlitební čas a modlete se každý den ve stejný čas. Zde jsou nějaké pomůcky, které 
používáme, abychom naučili naše děti modlit se. Přizpůsobte si je, abyste je mohli použít u vás 
doma. Ať v budoucích letech naše děti říkají; „Promodlili jsme se skrz pandemii COVID -19.“  

1. Modlete se modlitby uctívání a díkůvzdání. Použijte tuto větu; „Pane, ty jsi ________. 
Děkuji Ti za ______.  

2. Vyučujte různé části modlitby. Budete potřebovat šest různých barev papíru. Rozstříhejte 
papír na proužky. Každému dejte proužek papíru. Ten, kdo má žlutý proužek, začne 
modlitbu chválou. Scvakne svůj proužek do kroužku. Černý proužek reprezentuje pokání; 
osoba s tímto proužkem se modlí a spojí ho se žlutým proužkem. Každý proužek je 
propojen s předchozím proužkem. Modrá – díkůvzdání, červená – potřeby ostatních, 
zelená – naše vlastní potřeby, bílá – uctívání (všechny modlitby by měly končit uctíváním). 

 

 



K tomuto řetězu můžete každý den při vašich modlitbách přidávat. Pro zábavnou změnu, 
použijte M&Msky. Přidělte každé barvě část modlitby. Užijte si M&M‘s svačinku!   

3. Vytvořte si modlitební kostku. Použijte krabici (např. krabici od papírových kapesníčků). 
Vystřihněte následující obrázky z časopisu nebo vytiskněte na počítači; rodina, misie, 
přátelé, pastor, prezident, nemocnice (něco, co reprezentuje nemoc). Přilepte na každou 
stranu kostky jeden obrázek.  Každé dítě postupně hází kostkou na stole nebo na podlaze. 
Obrázek, který zůstane nahoře, je vaším tématem na modlitby. Děti bude bavit házet 
kostkou mnohokrát.   

  
Poznámka: Teresa Bohannon je šestá generace letničních, žena pastora, maminka dvou dětí, babička čtyř (skoro pěti) 
vnoučat, bývalá oblastní vydavatelka WAP, spisovatelka, majitelka butiku, návrhářka a přítelkyně! Ráda čte, navrhuje, šije, 
tráví čas s přáteli a vytváří s rodinou vzpomínky. 

  

Od editorky 
Bůh dělá mocné skutky! 

Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, arabštině, 
čínštině, češtině/slovenštině, holandštině, fidžijštině, francouzštině, gruzínštině, němčině, 
řečtině, maďarštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině, španělštině, svahilštině, 

švédštině, tagalog, thajštině, kríjštině, sinhálštině 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 vaši skupinu, aby si ZDARMA objednala tento newsletter: 

 http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  

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.  

  

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


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 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/

