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PRVNÍ KAPITOLA

Odevzdejte své děti Bohu

Porazili býčka a uvedli chlapce k Élímu. Chana řekla: „…Modlila jsem se za 
tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vypro-
sila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. 
Je vyprošený pro Hospodina.“ I poklonil se tam Hospodinu. 

1. Samuelova 1,25.27-28

„Jak to děláte? Kde berete sílu vrhat se do toho příboje znovu a znovu?“ 
zeptala se jednoho dusného letního rána jakási turistka mého syna Kei-
tha, kterému tehdy bylo kolem dvaceti. Viděla totiž, že toho dne vytahuje 
z příboje Mexického zálivu už čtvrtého topícího se plavce.

Keith se vyčerpaně svalil na pláž vedle svého záchranářského stano-
viště, a když konečně popadl dech a přimhouřil oči, aby se jí proti slunci 
mohl podívat do tváře, odpověděl: „Vím, že se za mě jeden člověk téměř 
neustále modlí. Je to moje máma.“

S lítostí musím konstatovat, že to nemohl říct vždy, protože jsem se po 
celá léta modlila jen v krizových situacích. Když děti onemocněly, zkou-
šela jsem vyjednávat s Bohem a slibovala jsem mu hory doly, jen když 
vyslyší mou modlitbu. Jinak jsem se omezila na obecné prosby o Boží po-
žehnání. 
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Postupem času jsem si začala uvědomovat, že když mi Bůh svěřil do 
výchovy tři děti, je mojí povinností – dokonce mojí výsadou – často před 
Něj kvůli nim předstupovat. Nevěděla jsem však jak. Jisté bylo, že existuje 
mnohem hlubší dimenze modlitby, než jakou jsem do té doby zažila. 

Tak začala moje pouť zahrnující studium Bible a zkoumání modliteb 
ostatních křesťanů. Všude, kam jsem přišla, jsem se ptala matek: „Jak se 
modlíte za své děti?“

V následujících letech jsem objevila několik základních pravidel, která 
mi pomáhají a která mohou být užitečná i vám. Svou modlitební chvíli 
zahajuji třemi body: tím, že chválím Pána a pak čekám ve ztišení a prosím 
ho, aby mi dal své Slovo, abych se mohla modlit za aktuální situaci. Někdy 
přidávám čtvrtý bod – boj proti taktikám nepřítele, při kterém je mou 
zbraní Boží slovo. Vždy zároveň prosím Ducha svatého, aby mi ukázal, jak 
se modlit ve shodě s Boží vůlí.

Pomoc pro naše modlitby
Protože nás Bible vybízí, abychom vstoupili „do jeho bran s díkůvzdáním, 
do nádvoří jeho s chvalozpěvem“ (Žalm 100,4), ráda začínám své mod-
litby tím, že chválím Boha za to, jaký je, a za Jeho skutky (podívejte se do 
přílohy na konci knihy, jak mi při zahájení modliteb pomáhá abecední 
seznam Božích vlastností). 

Při svých modlitbách také prosím Boha o odpuštění hříchů, které si 
pamatuji, i těch, na něž si zrovna nevzpomenu. Někdy musím poprosit 
Ducha svatého, aby mi ukázal, kdy jsem zhřešila slovem, myšlenkou nebo 
činem, kdy jsem něco opomněla nebo kdy jsem nesplnila svůj úkol. Potom 
řeknu nahlas: „Pane, je mi to opravdu líto. Děkuji Ti, že mi to odpouštíš.“

Považuji za nezbytné tento krok učinit před tím, než se začnu přimlou-
vat a prosit za jiné, aby moje komunikace s Bohem nebyla ničím zkalena. 
Nechci, aby moje modlitby byly blokovány nevyznanými hříchy, neodpuš-
těním nebo nevírou.

Konkrétní návody na modlitby nemusí být vždy přínosné. Uvádím 
modlitební postupy, které pomáhají mně. Budete nejspíš uplatňovat také 
jiné, které vyhovují vám osobně. 

1. Buďte konkrétní
Slepý muž řekl Ježíši: „Pane, ať vidím!“

Vzpomínám si na rozhovor, který jsem jednou vyslechla v menze bib-
lické školy. Můj syn tam tehdy diskutoval se čtyřmi svými přáteli. Všem 
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táhlo na třicet a všichni byli svobodní. Brzy měli ukončit studia a každý 
z nich chtěl odejít na misii. Žádný však neměl tušení, kam by měl jít, ne-
mluvě o tom, kde sehnat peníze.

Oslovila jsem je: „Chlapci, jak tak poslouchám váš rozhovor, myslím, 
že vaše potřeby by se daly shrnout do tří P. Budu se modlit, aby vás Bůh 
vedl na konkrétní misijní pole, abyste získali peníze na cestu a aby vám 
Bůh dal partnerku, která vás bude milovat a pomůže vám.“

„Prima!“ vykřikli jednohlasně.

Věřila jsem tomu a vytrvale se modlila. 
Plakala jsem, postila jsem se a pevně se držela 
každého zaslíbení, které mi Bůh dal. Dnes je 

můj syn silným Bohu oddaným mužem.


Bylo úžasné, když mi o rok později Eugene, který se narodil na Filipí-

nách, ale vyrůstal na Floridě, zatelefonoval ze své rodné země. „Tak jsem 
ji našel, Quin!“ oznamoval vzrušeně. „Jmenuje se Ruth a budeme se brát! 
Můžete se přestat modlit za moji partnerku, ale modlete se prosím dál 
za konkrétní misijní stanici, abychom tu mohli zůstat a vést ostatní ke 
Kristu.“ 

Dnes je Eugene pastorem na Filipínách a jeho žena, nadaná hudebnice, 
je mu velkou pomocí. 

Všech pět mužů, za které jsem se tehdy začala modlit, od té doby slou-
žilo Pánu na mnoha vzdálených místech. Vždycky se našlo dost peněz na 
jejich další cestu. Bůh mě vedl k tomu, abych kromě modlitebního nasa-
zení přispěla i finančním darem, aby mohli někteří zůstat tam, kam je Pán
poslal. Říkám tomu, že tak dávám svým modlitbám křídla.

2. Modlete se nahlas biblické pasáže
Když slyšíte sami sebe nahlas vyslovovat Boží slovo, posiluje to vaši víru. 
Bible říká, že: „Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Boží.“ 
(Římanům 10,17 NBK)

Když se modlíme slovy, která Bible říká o našich dětech, moc Božího 
slova vytlačí úzkost a strach a buduje v nás víru. Jeden kazatel to kdysi 
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vysvětlil takto: „Věcem, které říkáme, nakonec uvěříme a věci, kterým vě-
říme, nakonec obdržíme.“

Když můj syn procházel obdobím, kterému dnes říkám „dočasná 
vzpoura“, často jsem mu říkala: „Keithe, ty jsi silný Boží muž. Jsi ná-
stroj spravedlnosti.“ Vůbec se tak nechoval ani tak nemluvil. Ale já jsem 
věděla, co je ukryto hluboko v něm. Pět dlouhých let jsem tomu věřila 
a vytrvale se modlila. Během té doby jsem mnohokrát plakala, postila se 
a pevně se držela každého zaslíbení, které mi Bůh dal. Do modliteb jsem 
zapojila i další lidi. Dnes je Keith skutečně Bohu oddaným mužem a už 
sedm let pracuje v křesťanské organizaci Youth With a Mission (Mládež 
s misií).

3. Své modlitby si zapisujte
Modlitby si zapisujte do deníku a připište k nim datum. Později si pozna-
menejte, kdy a jak Bůh na každou z nich odpověděl. 

Myslím, že je jasné, že zapsané slovo je pro Boha důležité. V Žalmu 
102,18-19 čteme: „…k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami 
nepohrdne. Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, 
chválil Boha.“ A proroku Abakukovi Bůh přikázal, aby zapsal svá vidění, 
aby byla svědectvím pro konec časů (viz Abakuk 2,2-3).

Když k nám Bůh mluví, může se nám stát, že zapomeneme, co nám 
řekl, pokud si to nezapíšeme. Když si však Boží zaslíbení zaznamenáváme, 
buduje to naši víru. A naše děti a vnoučata budou mít doklad o tom, jak 
závazný a věrný vztah k nám Bůh má. 

4. Modlete se v souladu s Boží vůlí
Proste Boha, aby vám zjevil, co má na srdci, a pak se modlete, aby se na-
plnilo to, co si pro vaše děti přeje. Důvěřujte Duchu svatému, že vám vloží 
do mysli konkrétní myšlenky či místa z Písma, a zahrňte tyto myšlenky 
do svých modliteb. Někdy se stane, že vám při běžném čtení Bible před 
očima „vyskočí“ nějaké verše. Ty se pak také mohou stát součástí vašich 
osobních modliteb.

5. Modlete se za budoucnost svých dětí
Vězte, že některé vaše modlitby budou „modlitbami čekání“. Pokud se 
modlíte za budoucího partnera svých dětí nebo za jejich volbu povolání, 
když jsou ještě malé, je jasné, že si na odpovědi budete muset počkat. Proč 
se však nezačít modlit už teď? 
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Když moudrý zahradník zasadí svá semínka, také nevykopává obden 
rostlinky, aby se přesvědčil, že klíčí. Stejně tak my musíme být trpěliví, 
dokud Bůh v pravý čas neodpoví na naše „modlitby čekání“.

Další užitečné způsoby modlitby
Objevila jsem i další zajímavé a užitečné druhy modlitby. K některým 
jsem došla metodou pokusů a omylů, k jiným skrze slzy a námahu a na 
další jsem narazila při četbě Bible. Zároveň jsem zjistila, že existují i mod-
litby, které se Bohu nelíbí, například modlitby motivované sobectvím, ne-
věrou, sebelítostí nebo snahou o smlouvání. 

Rodiče vyzbrojení Boží láskou se mohou stát mocnými modlitebními 
přímluvci svých dětí. Většinou jsou to matky, které dětem poprvé řeknou 
o Bohu a které je naučí prvním modlitbám.

Kéž bychom přijali výzvu modlit se za každé naše dítě, vnouče, synov-
ce či neteř, stejně tak jako za další děti, které nám Bůh přivede do cesty. 
Není důležité, jak staré tyto děti jsou. Bůh je miluje a nechce, aby kterékoli 
z nich zahynulo. 

Skutečnost, že si můj syn to léto, kdy pracoval jako záchranář na po-
břeží, uvědomoval moje modlitby, mi ukázala, jakou výsadou je modlit se 
za své potomky.

Modlitby za nenarozené děti
Začít se modlit za své děti, ještě než se narodí, je skvělé. Bible vyvrací vše-
obecně vžitý názor, že lidský zárodek je pouze bezvýznamným shlukem 
buněk (viz Žalm 139). 

Lékař Thomas Verny ve své knize The Secret Life of the Unborn Child
(Tajemný život nenarozeného dítěte) upozorňuje na klinické studie, kte-
ré dokazují, že dítě v matčině děloze slyší, vnímá chuť a doteky a učí se. 
Zkušenosti, které dítě v tomto období získá, formují jeho budoucí po-
stoje a jeho přístup k sobě samému. Během testů například nenarozené 
děti reagovaly klidně na příjemnou Mozartovu hudbu, zatímco na ukázky 
Beethovenovy tvorby nebo na rockovou hudbu reagovaly prudkými po-
hyby. Podle Vernyho se dítě v děloze učí rozeznávat hlasy svých rodičů 
a je mu příjemné, když hovoří klidným tónem. Když se však rodiče hádají, 
pociťuje znepokojení, strach a nejistotu.1

Jedni rodiče se během těhotenství dvakrát denně modlili za své nena-
rozené dítě a přitom vkládali ruce na břicho maminky. Muž pak o společ-
né zkušenosti napsal: „Naše modlitby byly jednoduché a vyslovovali jsme 
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je nahlas. Nesnažili jsme se s děťátkem komunikovat jinak než svým pří-
stupem. Komunikovali jsme však v jeho přítomnosti s Bohem.“2

Někdy se také modlili sami za sebe, aby byli dítěti dobrými rodiči. Zá-
měrně se nemodlili za konkrétní pohlaví dítěte, aby se v případě, že by 
nesplňovalo jejich představu, necítilo odmítnuté.

Jindy se modlili jen za miminko: „Naplň děťátko svou přítomnos-
tí a svým životem. Kéž je Ti toto dítě obzvláště drahé. Opatruj je. Naplň 
je zdravím, radostí a velkou touhou přijít na svět, velkou láskou k životu 
a hlubokým zájmem o duchovní věci.“3

Jeden otec, který se modlil za dvě ze svých dětí ještě před jejich naro-
zením, řekl: „Jsem přesvědčen, že bychom mohli změnit celý náš národ 
pouze tím, že bychom se modlili za nenarozené děti a novorozence. Ne-
vyžaduje to žádné zvláštní školení. Stačí láska.“

Odevzdejte své děti Bohu
Na svatbě jedné své přítelkyně jsem zažila velké překvapení. Pastor, který 
byl zároveň otcem ženicha, přerušil v polovině svatební obřad, rozhlédl 
se po přítomných a řekl: „Přátelé, chci vám teď něco říct. Dnes, ještě před 
obřadem, jsme s manželkou přivedli všechny naše děti sem k oltáři. Když 
zde klečely, odevzdali jsme je, každé jmenovitě, Bohu.

Protože dnes první z našich dětí opouští domov, řekli jsme Pánu: 
‚Víme, že jsme pouhými pěstouny těchto dětí. Odevzdáváme je teď jednou 
provždy Tobě.‘“ Zavrtěla jsem se na židli. Ještě nikdy jsem nic takového 
neslyšela. A na svatbě už vůbec ne. 

Pastor pokračoval: „Ve svém Slově Bůh říká, že děti jsou dědictvím od 
Něho. Ty naše považuji za dar, který nám byl na čas svěřen.“

Několik dalších dní mi slova onoho pastora o odevzdání dětí Bohu le-
žela v hlavě. Jednou ráno, když jsem si četla Bibli, ke mně živě promluvilo 
několik veršů. Byla to Chanina modlitba, ve které odevzdávala Bohu své-
ho synka Samuela.

„Za toto dítě jsem prosila, a dal mi Hospodin k prosbě mé to, čehož 
jsem prosila od něho. Protož já také oddávám jej Hospodinu, po 
všechny dny, v nichž živ bude, oddaný jesť Hospodinu.“ (1. Samue-
lova 1,27-28 BK)

„Já oddávám jej Hospodinu…“ Ta slova mi stále zněla v mysli. Přestala 
jsem číst a zopakovala tuto modlitbu jako svou vlastní. Přitom jsem dosa-
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