
Ženy modlitby Newsletter 

  

. 
   Sjednocená letniční církev                  Srpen 2020 

 

 

 

 

Navštivte Ženy modlitby na Facebooku a dejte nám „like“! 
 

 

Vychovejte dítě k modlitbě 
Cassie Huslage 
 
  

Bylo 31. března 2020, náš národ byl zasažen Covidem-19 a rodinám bylo 
doporučeno, aby se „ukryly doma“. Christopher a Debra Huslage (naše 
nejstarší dítě) právě pobývali se svou rodinou na plachetnici v Galvestonu 
v Texasu. O několik dní předtím se rozhodli, že na Debřiny nadcházející 
narozeniny poplují na nejoblíbenější místo v Texaském zálivu.  
 
Brzy zrána 31. března vypluli. Všechno bylo dokonalé. Nádherný texaský 
východ slunce naznačoval jeden z nejkrásnějších dnů. Hodiny od pobřeží 

zálivu se přihnal nepředvídatelný vítr. Bylo už příliš pozdě otočit se zpátky, takže museli proplout 
bouří. Když pokračovali na západ, lodí začal nevypočitatelným způsobem házet vítr o rychlosti více 
než čtyřicet pět mil za hodinu. Děti byly dole uvnitř plavidla. Jedno dítě spalo, zatímco ostatní 
nervózně „přečkávaly“ házení vln.    
 
Pozornost všech na palubě upoutalo hlasité prasknutí. Vítr byl příliš silný a jeden z poryvů zlomil 
úponový držák. V této chvíli osmiletý Matthew vykřikl na ostatní, „Hej, modlete se! Probuďte se! 
Nespěte! Poklekněte a MODLETE SE!“ A tak se modlili.  
 
Možná se divíte, jaktože toto osmileté dítě vědělo, co dělat v případě nouze. Věděl to, protože byl 
svědkem, jak se jeho rodiče, prarodiče a ostatní modlili v případě nouze. Slyšel příběhy zoufalých 
situací, které byly ve víře předány na modlitbách Bohu. Z první ruky věděl, že nám Písmo říká, 
abychom se modlili a žádali Boha o pomoc v časech nouze.  
 
Zde je několik rad, jak vychovat dítě, které se bude modlit:  
 

1. Vezměte s sebou dítě k oltáři během shromáždění. Když pastor/služebník vyzve lidi, aby šli 
k oltáři a modlili se, vezměte svoje děti s sebou.  
  

2. Když se v církvi koná modlitba za rodiny, vezměte s sebou svoje děti (každého věku). Děti 
sledují vaše priority. Mějte modlitbu za důležitou. Účastněte se společných modliteb.  
  

3. Ať vás vaše děti (nebo vnoučata) slyší, když se modlíte. Zahrňte je do vašich modliteb a 
povzbuzujte každé dítě, aby se modlilo. Ujistěte je, že je Bůh slyší a že na jejich modlitby 
odpoví.  

 

 



  
4. Modlete se s nimi za jejich potřeby (nemocný kamarád, učitel s rakovinou, nespasený rodič, 

nemocné domácí zvířátko). Ať dítě ví, že jejich potřeba je pro Boha důležitá. Pomozte dítěti 
přinášet své potřeby Bohu.   
  

5. Modlete se doma. Ať se děti modlí za své jídlo, své starosti, svého pastora, svého učitele. 
Vytvořte chvíle, kdy vaše děti uvidí vzorový „čas modlitby“. Nikdy nezapomenu, když jsem se 
probudila brzy ráno a slyšela jsem, jak se maminka modlí. Věděla jsem, jak zní modlitba. 
Vyrostla jsem v bezpečí se zvukem modlitby. Věděla jsem, jak napodobit modlitbu. A pak 
jsem věděla, jak se modlit a dosáhnout k Božímu trůnu.  
  

Lodní dobrodružství bylo naštěstí zachráněno Boží rukou. Christopher, Debra a Bůh dokázali celou 
situaci dostat pod kontrolu. Děti měly modlitební shromáždění v trupu lodi, když se vítr uklidnil. Ještě 
jednou Bůh zachránil moje děti. Modlitba funguje. Děti nikdy nezapomenou, že volat k Ježíši v čase 
potíží je ta správná věc. Děti si budou vždy pamatovat, že Bůh je věrný!  
 
 
Poznámka: Cassie K Huslage sloužila po boku svého muže 33 let v Texasu a na Aljašce. Její láska k lidem ji přivedla do mnoha 
situací, pro které jí Bůh vybavil. V současné době Cassie slouží jako vedoucí Žen modlitby v Jižním Texasu, žena pastora 
apoštolské církve Lighthouse v Georgetownu v Texasu, maminka čtyř fantastických dětí, babička devíti skvělých vnoučat a 
„maminka“ anglického buldoka Pixie. Jejími zálibami je zahradničení, sbírání kamenů, pročesávání pláží a sekání trávy. Cassie 
uctívá Ježíše Krista.  
  

  

Požehnej svým dětem: nauč je se modlit 
Jana Allard 
  

 
Když jsem v rukou držela svou ani ne dvoukilovou vnučku, přemohly mě 
emoce a začala jsem vzdávat díky Bohu. Vzhledem k problémům v průběhu 
těhotenství byl vůbec zázrak, že byl život mojí snachy zachován a její drobné 
miminko živé a v pořádku. Modlitby mnohých byly zodpovězeny. Je 
požehnání, když máte modlitební podporu, ale co denní, osobní modlitby a 
jak můžete naučit důležitost modlitby vaše děti?   
 
Přísloví 22:6 je často citovaný verš a říká nám, abychom vyučili svoje děti, 
ale nechává nás s otázkou jak. Odpověď můžeme najít v Deuteronomiu 6:5-
7, kde se říká, „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem 

a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je 
vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když 
budeš uléhat nebo vstávat.“ Jednoduše řečeno vyučování dětí vyžaduje houževnatou vytrvalost, ať už 
sedíme, chodíme, odpočíváme nebo se probouzíme. To se nejlépe dělá příkladem a skrz opakování.  
 
Od narození se děti neustále učí. Matka, která drží své novorozené dítě v náručí, zatímco se modlí, už 
ho učí modlitbě. Jak vaše dítě roste, začleňte batole, když se modlíte. Povzbuzujte komunikaci 
s Bohem. V době kdy jde dítě do školky, by mělo být schopné se nezávisle modlit jednoduché 
modlitby, např. za jídlo a s minimálním vedením i ranní modlitbu po probuzení a večerní modlitbu před 
spaním. Pokání se mohou učit skrze modlitbu v mezičase. Dítě se může naučit vzdát díky za jakoukoli 
dobrou věc, poprosit o ochranu, zatímco jede autem, napomenout strach po noční můře nebo žádat o 
uzdravení, když je nemocné. Když umí dítě psát, povzbuďte ho, aby si zapisovalo krátké modlitby 
anebo verše.  
 
„…nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových 
chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.“ (Žalm 78:4) Za jakým účelem? Žalm 
78:7 odpovídá, „aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho 
přikázání.“  
 
Matko, učíš svoje dítě chování, respekt, lásku a mnohem víc, aby se tvé dítě vyvinulo v čestného 

 

 



člověka; ale požehnáš svému dítěti, když ho naučíš se modlit.  
 
 
Poznámka: Jana Allard a její manžel Brian, s kterým už žije čtyřicet let, jsou pastory v Delanu v Kalifornii. Navíc ke svým 
povinnostem jako žena pastora je Jana nahrávající umělkyně, spisovatelka a členka západní komise Žen modlitby UPCI. Je 
požehnanou matkou dvou synů, dcery, dvou snach, tří vnuků a jedné vnučky.   

  

Učte děti modlit se 
Carla Brett 
 
 
   

Minulý rok přišlo jedno z mých dětí ze školy zdrcené z něčeho, co se stalo. 
Během přestávky zkoušely děti ve školce společně zvednout nějakou 
obrovskou věc, ale nedokázaly to. Můj syn řekl svým spolužákům, že když se 
budou všichni spolu modlit, tak budou moci zvednout cokoli. Všechny děti se 
připojily, až na jedno dítě, které si myslelo, že „je to hloupost“ a tak – usoudil 
– kvůli němu tu velkou věc zvednout nedokázaly.  
 
Ačkoli jsem děkovala Bohu, že děti nedokázaly zvednout tu velmi 
nebezpečnou věc, byla jsem v té chvíli zároveň vděčná, že pro mého syna 
bylo naprosto přirozené obrátit se k Bohu a modlit se. Nebylo pro něj vždy 
jednoduché přijmout věci, které nemůžeme vidět nebo se jich dotknout.  

 
Náš modlitební život odráží hloubku naší chůze s Bohem a stejně to platí i pro naše děti. V jejich 
ranějších letech se učili o modlitbě, stejně jako se učí o čemkoli jiném, tím, že pozorovaly ostatní 
okolo. Proto povzbuzuji všechny naše rodiče, aby neměly svůj modlitební čas jen, až děti usnou, ale 
ať je to pro děti přirozené, že vidí své rodiče, jak se během dne modlí.  
 
Když děti rostou, vyvstávají otázky; a v tu chvíli musíme být neustále dětem k dispozici, abychom je 
učili, mluvili s nimi a sdíleli se s nimi. Přísloví 1:8-9 říká dítěti: „poslouchej otcovo kárání a matčiným 
poučováním neopovrhuj.“ Můžou to dělat jedině tehdy, když je my, rodiče, důsledně vyučujeme. 
Osobně věřím, že je důležité mluvit záměrně, otevřeně a často o modlitbách, na které Bůh v našich 
vlastních životech nebo v životech ostatních odpověděl. Sdílejte svědectví, co Bůh udělal v minulosti, 
stejně jako v přítomnosti, za obojí vzdejte chválu a pomozte budovat víru. Když vyučujeme naše děti, 
kdo je Bůh, je pro ně jednodušší vyznávat a rozumět.  
 
Jako učitelka v nedělní škole se také snažím používat různé modlitební pomůcky (věci, barvy, obrázky 
atd.), aby studenti příliš nespadli do rutiny, kdy pouze opakují stejná slova. Chci, aby se naučili nové 
způsoby modlitby a spojení s Bohem.  
 
Nakonec povzbuzujeme své děti, že Bůh pro ně opravdu má právě teď nějaký plán. Jejich modlitby 
jsou důležité a mají svůj význam. „Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď 
vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“ (1. Timoteovi 4:12).  
 
 
Poznámka: Clara Brett je požehnanou matkou čtyř dětí a „pastorační máma“ pro mnohé další. Spolu se svým manželem jsou 
pastory v Kodani v Dánsku.  
  

 

 

  

       Podívej se na 1-minutový video klip Žen modlitby. 

  

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! 

 

 

 

Odkazy 
 

Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

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 

           

  

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. 

 


