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Volání k modlitbě          
Jerolyn Kelley 
 
  

Některé země, které můžete navštívit, mají pravidelné „volání k modlitbě“. Pro mnohé 
z nich je to pětkrát denně. Když jsem byla v takovéto zemi, víc než jednou mě v noci 
probudilo právě toto volání k modlitbě. Pokaždé, když toto volání k modlitbě slyším, 
jsem vyzvána v duchu. Jsem takto vydaná své víře? Jsem ochotná v noci vstát a modlit 
se? Plánuji si svůj den podle časů, kdy se ozývá volání k modlitbě?   
 
Musím říct, že pandemie koronaviru toto volání k modlitbě ve větší míře zavedla. Zjistila 
jsem, že svůj rozvrh přizpůsobuji šesti týdenním časům společných modliteb plus ještě 
další speciálně svolané chvilky. Věřím, že církev živého Boha byla otřesena časem, 

jaký nikdy nebyl, a otevřely se nové dveře modlitební služby. Je skutečně zajímavé být v této době 
součástí Boží církve.  
 
Volání mého srdce je vidět lidi se modlit nad svoje limity. Je jednoduché se modlit za svoje vlastní potřeby 
a za svou vlastní církev a možná i za své město. Mojí otázkou ale je, jak moc se modlíte za svět? Za 
národy? Za skupiny lidí? Za přírodní katastrofy v jiných zemích? Za děti na celém světě?  
 
Stejně jako já by asi většina lidí musela nesměle odpovědět, „Ne příliš často.“ Několik posledních let mě 
Pán denně vyzýval, abych se modlila nad svoje hranice. Ano, potřeby mojí rodiny, mojí církve a mého 
města jsou velmi důležité. Avšak moje modlitby mohou dosáhnut mnohem dál.  
 
Musím vědět a věřit, že moje modlitby mohou skutečně změnit národy. To není egoismus, to je důvěra 
v Boha. Všichni potřebujeme vědět a věřit, že si nás opravdu může použít jako jednotlivce, abychom 
ovlivnili národy. O kolik více může použít celou modlitební skupinu, která zaměří své modlitby za své 
vlastní hranice?  
 
Pandemie otevřela úžasné příležitosti, aby se lidé stali modlitebními misionáři. Ve Spojeném království se 
potkávají ženy každý čtvrtek ráno v 7:00 přes Zoom, aby se modlily za národy a území celého světa. 
Každá žena si vybrala alespoň deset zemí, za které se bude modlit. Každý týden jedna žena představí 
své země a celá skupina se na tyto národy zaměří.  
 

 

 



Stejně tak nádherná jsou dětská ranní nedělní modlitební shromáždění přes Zoom. Je úžasné vidět malé 
děti, jak pozvedají vlajky zemí a modlí se za ně. Je mnohem jednodušší vychovat dítě než napravit 
dospělého. Čím mladší děti naučíme, aby se modlily VELKÉ modlitby, tím lépe.  
 
Potřebujeme se pravidelně modlit za ty, kteří nemají nikoho, kdo by se za ně modlil, včetně mnohých dětí 
na světě. Také je důležité, abychom činili pokání za ty, kteří si neuvědomují, že ho učinit potřebují. 
Natáhnout se tímto způsobem, to je skutečná láska agape a skutečná přímluva. Můžu se modlit za ty, 
kteří mě nikdy nepoznají a ani mi nikdy nebudou moci poděkovat? Nebo se modlím jen za ty, které znám 
a kteří moje modlitby ocení?  
 
Nechci být jednou z těch viníků, o nichž se mluví v Ezechieli 22:30, že nenašel nikoho, kdo by se 
„postavil do mezery“. Potřebuji vědět a věřit, že moje modlitby mohou skutečně znamenat rozdíl – pro ty, 
co jsou blízko, i ty, co jsou daleko, i když se možná s tou druhou stranou nebe nikdy nesetkám.  
 
VOLÁNÍ K MODLITBĚ přichází mnohem větším způsobem než kdy dřív! Posunete se za své hranice a 
stanete se modlitebními misionáři? Jste ochotní vyučit následující generaci, aby dělala to samé?  
  
 
Poznámka: Jerolyn Kelley ráda dělá misionářskou práci v severní Evropě. Žije v Glasgow ve Skotsku a je vděčná Bohu za svého 
úžasného muže, děti a vnoučata.   

  

Bůh nás povolává k modlitbě  
Carla Burton 

  
 

Nerada se porovnávám s ostatními; Bible nás dokonce učí, že je to bláznovství. 
Avšak věřím tomu, že se můžeme od ostatních učit. Osobně jsem se naučila principy 
vedení od těch, s jejichž doktrínou nesouhlasím. S tímto bych vám chtěla říct něco 
málo o volání k modlitbě pro křesťany.  
  
Islámské náboženství má základní pravidlo, které se jmenuje adhan, což znamená 
volání k modlitbě. Pětkrát - ano, slyšeli jste mě správně, pětkrát denně – muezzin 
zapne reproduktor, vyhlásí, že je čas se modlit a začne recitovat volání k modlitbě. Je 

to slyšet po celém městě a muslimové přeruší cokoli, co právě dělají, položí na zem svou modlitební 
podložku čelem k Mekce a odříkávají modlitbu spolu s muezzinem.   
  
Když jsem se nad tím zamyslela, přemýšlela jsem, kolik křesťanů si udělá čas, aby slyšeli Boží volání 
k modlitbě. Vidíte, jsme bez výmluv. Nepotřebujeme čekat, až uslyšíme někoho, jak nás volá k modlitbě – 
Bůh nás volá v každé chvíli každého den. 1. Petrova 3:12 nám říká, „Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé 
a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám.“ Vidíte, Bůh nemá časy, kdy je modlitební oddělení otevřené 
nebo zavřené. On je vždy otevřený modlitbám spravedlivých. Neustále nás volá k modlitbě, každou chvíli 
každého dne.  
  
Zjevení 3:20 říká, že Bůh vždycky stojí a tluče na dveře. „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li 
kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Na rozdíl od muslimů, kteří 
čekají, až uslyší volání muezzina, aby poklekli a modlili se, Bůh nás neustále volá, abychom s Ním strávili 
čas na modlitbě. Stojí přímo za dveřmi a čeká, až Mu otevřeme a pozveme Ho dovnitř.  
  
Problém není ve volání k modlitbě, ale v hluchotě posluchačů. Naše tělesnost, naše lenost, naše 
rozptylování zablokovaly naše uši, takže neslyšíme volání a nereagujeme na něj. Stali jsme se hluchými 
k hlasu našeho Spasitele, který nás volá, abychom povstali a modlili se. Musíme být opatrní, abychom 
nebyli jako učedníci v zahradě Getsemane. Kristus je třikrát požádal, aby s Ním bděli a modlili se. 
Dokonce je povolal z důvodu, proč by nemohli, v Markovi 14:38, „Bděte a modlete se, abyste neupadli do 

 

 



pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ Nakonec se k nim Ježíš vrátil a řekl jim, ať „spí dál“. Ježíš 
měl modlitební shromáždění bez nich. Nebylo to proto, že by nepřišlo volání k modlitbě; bylo to proto, že 
posluchači neposlouchali.  
  
Povzbuzuji vás, abyste dnes otevřeli své uši a slyšeli volání k modlitbě, které přichází. Ale nezastavte se 
tam. Reagujte na to volání a modlete se dnes. Když reagujeme na to volání, uvolní se moc. Naše 
břemena jsou pozvednuta, když slyšíme to volání. Naše srdce jsou proměněna, když slyšíme Jeho hlas. 
Dnes přichází to volání. Jediná otázka je, „Odpovíš na něj?“  
 

Poznámka: Carla Burton se stala v devíti letech misionářským dítětem, když byli její rodiče povoláni na Filipínské ostrovy. 
Vystudovala Jackson College s bakalářským diplomem z hudby. Tam potkala svého muže, J. Kurtise Burtona a časem se stali 
pastory církve Bod obratu v Madisonu (Severní Nashville) v Tennessee. Carla je autorkou několika knih a je služebnicí UPC. Její 
skutečnou touhou je vidět životy proměněné skrze iluminace z Bible. Na základě této své touhy vybudovala službu „A Passion 
Approach“.  

  

Ježíš, autor 
Karen Gordon Hemmes  
 
 
  

Máte rádi velké příběhy? Nejlepší příběhy – alespoň pro mě – mají krásnou dívku, 
statečného hrdinu a samozřejmě zlého padoucha. Čím je to tak zajímavé? Konfliktem 
mezi těmito postavami. Bez konfliktu není příběh. Autor nechá postavy bojovat svoje 
bitvy a ví, že nakonec přijde „žili spolu šťastně až do smrti“. Všechno je to součást 
děje.  
  
„S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.  Místo 

radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.“ 
(Židům 12:2)  
  
Ježíš je autorem našeho životního příběhu. Složitě to naplánoval od narození do smrti – se všemi 
dobrodružstvími a bitvami uprostřed. Sníme o „dokonalém“ životě, ale jak nudný příběh by to byl! Místo 
toho je život mnohem komplikovanější, než bychom chtěli. Ztratíme své zdraví, své milované, své peníze 
a někdy dokonce i naději. Často se ptáme, jak může milující Bůh všechny tyto tragédie dopustit. 
  
Josef o tom asi také přemýšlel. Ale Bůh psal Josefův příběh a my, jako čtenáři, ho můžeme vidět celý 
pohromadě. Josef musel být prodán jako otrok, aby mohl být obviněn a jít do vězení, kde potkal někoho, 
kdo ho přivedl k faraonovi. Kdyby nezakusil všechny ty těžké chvíle, nikdy by nemohl zachránit svou 
rodinu. Bůh, autor, znal celý děj.  
  
Bůh dopustil, aby přišly těžké časy na ženy v Bibli, aby mohl nakonec získat slávu:  

• Syn vdovy z Naim musel zemřít, aby ho Ježíš mohl vzkřísit.  

• Vdově musela dojít téměř všechna mouka, aby mohla zakusit Boží zázračné zaopatření.  

• Musel přijít hladomor a manžel Rút musel zemřít, aby se mohla nakonec stát součástí Ježíšova 
rodokmene.  

  
Když jsou naše životy těžké, proč neobejmout Jeho plán? Jak moc je lepší věřit, že náš milující „Autor“ 
bude také „Dokonavatelem“ příběhu naší víry? Proč se nemodlit za pokoj uprostřed bouře, když víme, že 
je právě vedle nás? Nakonec On také žil svůj vlastní příběh jako člověk a Jeho život na zemi byl také plný 
výzev.  
  

 

 



„Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi.“ (Izaiáš 53:3)  
  
Pamatujte, že bez smrti není vzkříšení. Bez temnoty, světlo nemá význam. Ten kontrast přináší 
požehnání. Když věříme Autorovi, budeme vědět, že cokoli se stane mezi naším „byl jednou jeden“ a 
naším „žili šťastně až do smrti“, bude to nádherný příběh, který nakonec přinese slávu Autorovi toho 
všeho.  
  
  
Poznámka: Karen Gordon Hemmes je sestrou č.3 ze šesti zpívajících Gordonových sester, hrdou babičkou sedmi vnoučat a 
dychtivou čtenářkou. Navštěvuje církev Vertical Church v Auroře, v Coloradu, kde je pastorem Robert L. Mitchell.   

  

Od editorky 
Bůh dělá mocné skutky! 

Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, arabštině, čínštině, 
češtině/slovenštině, holandštině, francouzštině, gruzínštině, němčině, řečtině, maďarštině, 

italštině, japonštině, korejštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, 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! 

 

 

 

 

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

