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Každodenní modlitba  
Yona Van Gorp 

 

V únoru jsme s manželem sloužili v jiné církvi. Během modliteb u oltáře jsem hrála na 
klavír. Na konci shromáždění jsme zaznamenávali jména těch, kteří přijali během 
shromáždění Ducha svatého. Naše dcera Louisa byla jednou z nich. Nemodlila jsem se 
s ní, ani jsem ji neslyšela se modlit a přijmout Ducha svatého. Můj manžel říkal, že viděl, 
jak se modlí u oltáře a když k ní přišel, aby se s ní modlil, už mluvila jazyky.  
 
Abych byla upřímná, byla jsem trošku zklamaná, že jsem nebyla s ní, když se to stalo. 
Historie se opakovala. Když náš syn Nathanael přijal Ducha svatého, i on se modlil u 
oltáře sám, zatímco my jsme sloužili v jiné církvi.    

 
Pán mě vedl do Přísloví 6:6. Ale Pán mě žádal, abych si představila matku kachnu. Takže mi dovolte 
parafrázovat: „Jdi ke kachně, matko, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.“ Ve chvíli, kdy se kachňata narodí a 
vylíhnou se ze skořápky, matka kachna se vydá na svou cestu. Maličkatá, dvě minuty stará kachňátka 
následují svou maminku, kamkoli jde. Několik minut po svém narození opouštějí hnízdo, létají ze stromu, 
chodí, plavou…všechno to, protože to dělá jejich maminka. Následují to, co ji vidí dělat.  
 
„Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.“ (1. Korintským 11:1)  
 
I když nás naše děti nenásledují v perfektní řadě jako kachňátka, sledují nás. Děti si všímají toho, co vidí. 
Když vidí zlo, budou také dělat zlo; a když vidí dobro, budou činit dobro. Naše děti budou následovat Krista 
tak, jak Ho následujeme my.  
 
Jak Ho tedy následujeme my? Následujeme Ho s nějakým programem? Následujeme Ho při speciálních 
příležitostech? Nebo následujeme Krista každý den? Titus 2:7 říká, „a sám jim dávej dobrý příklad.“  
 
Není možné, abychom byli neustále kolem našich dětí a říkali jim, aby se modlily, aby hledaly Pána, zpívaly, 
uctívaly, četly si Bibli. Ale oni vidí nás. Vidí tebe, maminko, když se modlíš v autě, když se modlíš za ostatní. 
Vidí tě u oltáře. Vidí tě, když si uprostřed nemoci vybereš věřit Bohu. A protože vidí, jak následuješ Krista 
v každodenním životě, vědí co dělat a jak přijmout Boží přítomnost do svého života. Protože maminka to dělá 
také.  
 
Poznámka: Yona Van Gorp je ženou pastora v Rock Church v Bruselu v Belgii. Maminka dvou dětí, Nathanaela (10) a Lousiy (7), je také na plný úvazek učitelkou na 
základní škole v centru Bruselu.  
  

 

 

 

 

 
 

   

Důležitost každodenní modlitby  
Verssie Churchill 

 



Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného 
jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: „Možná, že moji 
synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu.“ Tak činil Jób po všechny dny. (Job 
1:5)  
  
Náš denní chléb dej nám dnes. (Matouš 6:11)  

  
 Z Bible vyplývá, že se musíme modlit každý den. Zdá se, že Job se modlil za svoje děti každý 
den. Ježíš nám dal to, co nazýváme „modlitba Páně“, abychom se modlili každý den.  
  
Nepřemýšlíme příliš nad skutečností, že každý den potřebujeme vzduch k dýchání a jídlo, 
abychom dali živiny našemu tělu. Je to natolik součástí našich životů, že to prostě děláme. 
Modlitba je naším duchovním dýcháním a výživou. Potřebujeme ji mít každý den, abychom 
duchovně žili.  
  
Když letíme, letuška nám vždy říká, že v případě potřeby kyslíkové masky si máme nejdříve 
nasadit svoji masku a pak teprve pomáhat ostatním. Než začneme pomáhat duchovně svým 
dětem, musíme mít svůj vlastní vztah s Bohem. Každodenní modlitba je pro tento vztah 
důležitá.  
  
Nezáleží na věku dětí, modlit se za ně je nezbytné. Bez ohledu na to, kolik dalších 
zodpovědností máme, musíme si udělat čas na modlitbu. Nemůžeme dovolit, aby urgentní 
věci vytlačily ty důležité.  
  
Jediná věc, kterou si můžeme vzít do nebe, jsou naše děti. Ale musejí mít svůj vlastní vztah 
s Bohem. Musíme začít, když jsou malé. Už bylo řečeno, že učíme více vlastním příkladem než 
slovy. Proto je každodenní modlitba tak důležitá. To potvrzuje i frázi, že „skutky mluví hlasitěji 
než slova“.  
  
Děti pozorují naše chování a napodobují je. Přiznávám, že uctívám a modlím se hodně jako 
moje rodiče, kteří už nežijí. Moje dcera, která je ženou pastora, mi nedávno poslala zprávu, 
kde mi děkovala, že jsem ji naučila modlit se. Můj tchán nikdy nedovolil svým dětem, aby 
nastoupili do školního autobusu dřív, než se s nimi pomodlil. Pokud chceme, aby se naše děti 
modlily, musíme jim dát příklad.  
  
Každodenní modlitba je důležitá pro náš vlastní vztah s Bohem, ale také pro naše děti a jejich 
budoucnost.  
  
   
Poznámka: Verssie Churchill je ženou biskupa H. E. Churchilla, vedoucího kněze pro severovýchodní oblast UPCI. Založili první UPC v Lewistonu v Maine a odešli do důchodu po 
čtyřiceti čtyřech letech pastorování této církve. Je bývalou presidentkou Žen modlitby a s manželem jsou stále aktivně zapojeni ve službě. Je pomazanou zpěvačkou, hudebnicí a 

mluvčí s darem pohostinnosti a vášní v modlitbách. Během pandemie vedla každý týden živé modlitby na Facebooku.            

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Od vedoucí Žen modlitby a editorky  
 



Bůh dělá mocné věci!  
 

Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, arabštině, 
zjednodušené čínštině, tradiční čínštině, češtině, holandštině, fidžijštině, filipínštině, 

francouzštině, němčině, řečtině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině, 
rumunštině, španělštině, svahilštině, švédštině, thajštině 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 svoji skupinu, aby ZDARMA odebírala tento newsletter na: Ladies 
Prayer International 
  
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.  
  
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)  

 

 

 

 

 

 


