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Toužím, aby moje děti chodily s Bohem 
Diane Green 

 
 
Boží Slovo poukazuje na takové, kteří s Ním chodili, jako Noe nebo 
Enoch (Genesis 5:24 a 6:9). Ale Bůh netouží jen po několika málo 
vyvolených, aby s Ním chodili, ale přeje si, aby s Ním měl vztah 
každý, zvlášť naše děti.   
  
Moje rodina má ráda přírodu, takže je pro mě důležité vytrhnout moje 
děti a vnoučata z nabitého programu a jet společně kempovat. Je pro 

mě potěšením jít se projít s mými vnoučaty a zakoušet život očima dítěte. Když se 
s nimi procházím, povídáme si, smějeme se a prozkoumáváme nové věci kolem nás. 
Na naší společné cestě je radost a vzrušení. Stejně jako spolu zažíváme 
dobrodružnou chůzi, věřím, že můžeme dětem předat stejné pocity o chůzi s Bohem a 
že můžeme mít vztah, který je příjemný a vzrušující. 
  
Skrze modlitbu můžeme vystavět silný základ v životech našich dětí a vnoučat. 
Přikrýváme je v modlitbě a prosíme Boha, aby jim dal srdce citlivé na Boží věci a 
touhu chodit po stezkách spravedlnosti. Jak naše děti dospívají, modlíme se, aby si 
vytvořily pevný křesťanský charakter a naučily se důvěřovat Bohu namísto lidem a 
věcem.  
 
Co se děje, když s někým jdeme? Představte si, že vy a váš blízký přítel/kyně se 
spolu procházíte přírodou. Jste si blízcí. Povídáte si, smějete se, nasloucháte si a 
otevíráte si svá srdce. Vaše pozornost je upřená na toho člověka a nevnímáte nic 
jiného. Všimnete si krásy okolo vás nebo vás něco na chvilku rozptýlí, ale jen abyste 
se o tom zmínili svému společníkovi. Sdílíte se o tom. Jste v harmonii a oba si užíváte 

 

 



pokojné přátelství.  
  
Chodit s Bohem znamená, že vy a Bůh se shodnete na vašem životě. „Půjdou spolu 
dva, jestliže se nedohodli?” (Amos 3:3). Chodit s Bohem znamená, že jste srovnali 
svoji vůli s Jeho a každý den hledáte, jak se považovat za „ukřižovaného s Kristem” 
(Gal 2:20).  
 
Není těžké rozpoznat lidi, kteří chodí s Bohem. Jejich životy jsou v ostrém kontrastu 
ke světu okolo nich, jako hvězdy na noční obloze (Fil 2:15). Přinášejí ovoce Ducha 
spíš než ovoce tělesných tužeb. (Gal 5:19-22).  
  
Ve Skutcích 4:13 byli Petr a Jan zatčeni, protože kázali, a byli přivedeni před autority. 
„Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; 
poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.“ Když chodíme s Bohem každý den, 
svět si nemůže pomoct a rozpozná, že navzdory našim nedokonalostem a nedostatku 
poznání v některých oblastech jsme byli s Ježíšem.  

  
Poznámka:  Diane Green slouží jako prezidentka Žen modlitby v Texasu. Má tři děti, spolu s jejich manželi, 
a deset úžasných vnoučat. Její manžel, Reverend Mark Green, je pastorem v Braddus v Texasu. 

 

  

Chůze s Bohem 
Terry Sedra 
 

 
Můj manžel a já často večer chodíme na svižné procházky a svoji ruku 
mám zavěšenou v jeho ohnutém lokti. Ráda prodlužuji svůj krok a 
přizpůsobuji svoji rychlost té jeho, dokud nejdeme jako jedna jednotka. 
Mám ráda ten úžasný pocit plynutí nahoru a dolů, když spolu uháníme 
po cestě.   
  
Naším cílem v naší duchovní chůzi s Bohem je přizpůsobit se Jeho 

tempu a směru, až spolu plyneme. Čím více se pohybujeme jako jedno s Bohem, tím 
jasnější svědectví pro ostatní. Rodiče, prarodiče, učitelé nebo kdokoli se setkáváte 
s dětmi, potřebujeme záměrně učit naše děti chodit s Bohem plynule a v těsné 
blízkosti s Ním. 
  
Enoch je jedním z pouhých dvou lidí, o kterých nám Bible říká, že chodili s Bohem 
oproti chození před Bohem nebo chození za Bohem. (Ten druhý muž byl Noe.) 
Enoch žil v období dlouhověkosti. Jeho otec žil 962 let a Enochův syn žil 969 let, ale 
čteme, že Enochův život na zemi byl zkrácen. Měl syna, když mu bylo 65 let a dalších 
tři sta let „chodil Enoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.“ (Genesis 5:24)   
  
Je zřejmé, že když chodili, tak mluvili, a Bůh řekl Enochovi věci z budoucnosti. V 
Judovi 14 zjistíme, že Enoch prorokoval, že „přichází Pán s desetitisíci svých 
svatých.“ Umím si představit, že ho každý krok přiváděl blíž a blíž k jeho Bohu, až o 
Něm neustále přemýšlel, získával od Něj pokyny k životním problémům, rozmlouval 
s radostí. Bůh měl také rád tu chůzi. Další informace o Enochovi se dozvíme v Židům 
11:5. „…svědectví měl, že se líbil Bohu.“ Takže ho Bůh přenesl nebo vzal Enocha 
k sobě, obešel smrt. Jak ohromný vztah měli ti dva.  
  
Pojďme povzbudit naše děti, aby si vyvinuly krásný vztah a chůzi s Bohem.  

1. Nedovolte výběr při návštěvě církve, společné modlitbě a četbě Bible.  
2. Přinášejte s sebou od narození dítě k oltáři k modlitbě a chvále. Držte je za 

ruku a choďte nebo křičte nebo skákejte spolu, když přijde moc. 
3. Pomozte jim denně přinášet své prosby a problémy Bohu.  
4. Během každodenních životních událostí poukazujte na Boží vlastnosti.  

 

 



Jakou radost společně zakusíme, když budeme přeneseni, abychom byli s naším 
Bohem.     
  
Poznámka: Teresa Sedra je manželkou Mokhlese Sedry a matkou dvou synů. Ona a její manžel jsou 
zástupci, kteří pracují v Egyptě. 

 

Moje přikrytí 
Pam Dobbs 

 
V lidském charakteru je něco, co nemá rádo padající déšť nebo 
jakýkoli prvek přírody, který do nás agresivně tluče. Ale pokud se 
odvážíme ven do bouřky, krupobití nebo sněhu bez něčeho, co by nás 
ochránilo, v několika vteřinách budeme promočení od mrazivých živlů, 
které padají z nebe. Víme, že pokud se chceme vyhnout tomu, 
abychom nasákli padajícím deštěm, musíme využít výhodu nějakého 
typu ochrany. 

  
10. únor je ve světě označován jako Národní den deštníku. Deštníky a slunečníky 
jsou zejména ruční přenosná zařízení určená k přikrytí. Není to zajímavé, že tak 
obyčejná věc získala celosvětové uznání? Přesto toto jednoduché přikrytí nabízí 
ochranu miliónům lidí. Když jdeme ven do hustého deště, klíčem k tomu zůstat suchý 
je zůstat pod ochranou deštníku. Nacházíme úkryt před krutými vlivy počasí. Když 
vystoupíme z té ochrany, otevřeme se prostředí okolo nás.  
  
Když Duch Svatý naplní Boží dítě, rozumím tomu tak, že přijde duchovní liják. Každý 
den se chci umístit pod Jeho nepřekonatelný deštník ochrany. Chci tímto životem 
projít ruku v ruce s Bohem. Zpod bezpečí Jeho deštníku respektuji Jeho autoritu a 
poslouchám Jeho Slovo, když se natahuji ke ztraceným a umírajícím.  
  
Připomínají se mi slova ze Žalmu 23:6: „Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě 
budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších 
časů.“ Pojďme pozdvihnout své hlavy z bouří tohoto přítomného světa a zaměřit se na 
Ježíše, když přebýváme v domě Hospodinově. Když chodíme v Jeho blízkosti, pod 
ochranou Jeho deštníku, ukazujeme věcem okolo nás, On je „moje přikrytí“.  
 
 
Poznámka: Pam DOBBS sloužila více než 28 let spolu se svým manželem, Dr. Mikem Dobbsem, pastorem 
Word Alive Revival Center ve Wiggins v Mississippi. Pam je zapálená pro Ženy modlitby ve Sjednocené 
letniční církvi. V roce 2001 se stala součástí výboru Žen modlitby v oblasti Mississippi a v roce 2009 byla 
zvolena prezidentkou Žen. Pam & Mike mají dvě děti, Ashley a Adrian. Mají tři vnoučata, Aidan, Jaron a 
Joycelyn, které jí říkají "MojeMoje".  
 

 

 

  

Z Vašich dopisů 
 
Drahá sestro Akersová, 

dnes jsem dostala dubnový zpravodaj Žen modlitby. Jedním z témat letošní Národní služby žen 
v Austrálii je modlitba za marnotratníky. Máme strategický modlitební plán. 

Podělila jsem se o zpravodaj na Facebookové stránce Národní služby žen.  
 
Bůh dělá velké věci! Obdržela jsem svědectví od jednoho ze synů, který nebyl v církvi přes dva 
roky. Přišel do církve na Velikonoční neděli a dovolil, aby se za něj někdo modlil!   
 
Vytvořili jsme databázi marnotratníků. Každý, kdo do ní vložil jméno marnotratníka, dostal 
nějakého jiného marnotratníka, aby se za něj modlil. Každé 3-4 měsíce seznam aktualizujeme. 
Všechny detaily zůstávají v soukromí. Naše ženy byly velmi povzbuzené, když věděly, že se 
stejně jako ony ještě někdo jiný modlí za jejich marnotratníka!  



 
Požehnání přeje,  
Sestra Jena Grech, Prezidentka Žen modlitby v Austrálii 
 
~~~~~~~~~ 
 
Drahá sestro Akersová, 
 
jsem misionářem na Tchaj-wanu. Máme samé Číňany a vím, že ženy (a muži) by rádi měli 
čínskou verzi v tradičním písmu. Můžete mi je začít posílat a já je vytisknu a rozdám. Prosím 
pošlete ten dubnový, který jsem dostal dnes.  
 
Bůh vám žehnej a pokračujte v té úžasné práci, kterou vy, Ženy modlitby, děláte pro nás, 
misionáře.  
 
Reverend Leonard E. Richardson, misionář, Taiwan 
 

  

        Podívejte se na 1-minutový klip Žen modlitby. 

  

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. 

 
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.  

 
Debbie Akers 

 
 
 
 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 
UPCI 

My Hope Radio 
Multicultural Ministries 

 

  



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). 

 

 
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.  

 

 
Odebíráte časopis Reflections? 

   
Tato dvouměsíční publikace vám požehná a inspiruje vás. Články jsou 
biblické a aktuální pro dnešní apoštolské ženy. Objednejte si pro sebe, 

pro přátele nebo více vydání pro vaši církev. 
  
  

Objednejte online!  
 

 
 

 

	


