Plzeň
247

děti - children
(English version follows the Czech)

Jako rodiče děláme pro naše děti hodně. Avšak tou největší službou, kterou můžeme našim dětem
nabídnout, je mocný prostředek, jehož dosah daleko přesahuje naše možnosti. Je to služba jejich
modlitebního bojovníka.

Neexistuje jedna jediná správná modlitba za naše děti. Každé dítě má různé dary, potřeby a výzvy.
Neexistuje jeden jediný nejlepší způsob modlitby – bylo nám slíbeno, že Duch svatý se za nás bude
přimlouvat, když nebudeme vědět jak se modlit (Řím 8,26). Nemusíme mít z ničeho strach. Máme Ducha
svatého jako partnera v modlitbě. Mějmě důvěru. Naše modlitby jsou důležité pro našeho nebeského
Otce, který čeká, aby nám naslouchal.

Zde je několik navrhů - možností, jak můžete začít modlitbu za vaše děti.

Milý Bože, přináším Ti své dítě ____________________ (jméno). Prosím, aby mě Duch svatý vyučoval,
aby Tvoje moudrost mě vedla a aby Tvoje láska se mnou pohnula, abych mohl být tím nejlepším rodičem
tomuto drahému daru, který jsi mě dal.

Děkuji Ti, Bože, že Ty naplníš všechny jeho/její potřeby podle svého bohatství slávy v Kristu Ježíši (Fp
4,19).

Děkuji Ti, Bože, že znáš plány, které zamýšlíš pro mé dítě, plány, aby dobře prospívalo a nic mu
neubližovalo, aby mělo naději do budoucnosti (Jer 29, 11).

Děkuji Ti, Pane, že mému dítěti dáš anděly strážné, aby ho chránili na všech cestách (Ž 91,11).

Prosím, ať mé dítě:
-

pozná Krista jako Spasitele (Ž 63, 2 a 2 Tm 3,15)

-

chodí po Tvých cestách, Bože, má bázeň před Tebou, dodržuje Tvá přikázání a následuje

Tvůj hlas, slouží Ti a pevně se Tě drží (Dt 13,5)
-

naslouchá moudrosti a je vedeno po cestě přímosti (Př 4,11)
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-

pozná, že poslouchat Tebe, Bože, je nejlepší cesta k životu, který si opravdu v srdci přeje

(1 S 15,22)
-

má velkou touhu přijímat Tvé slovo, Bože, a zachovávat Tvá přikázání ve svém nitru, aby

jeho/její uši mohly být nastaveny slyšet Tvou moudrost (Př 2,1-2)
-

se nespoléhá jen na svůj rozum, ale vždycky uznává Tebe a nechá Tě řídit jeho/její cestu

(Př 3,5-6)
-

má v nenávisti zlo (Ž 97,10)

-

je chráněno od zlého v každé oblasti jeho/jejího života: duchovní, emocionální a fyzické (

J 17,15)
-

má zahrazenou cestu ke špatným lidem nebo na špatná místa a aby špatní lidé ať

nemohou najít cestu k němu/ní (Oz 2,8)
-

přemýšlí o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, hodné lásky, má dobrou

pověst, považuje se za ctnost a sklízí pochvalu (Fp 4,8)
-

nachází důvěru v Tebe, Bože, i když přijdou těžké chvíle a on/ona nebude vědět, co

dělat, ať vzhlíží k Tobě (2 Pa 20,12)
-

je zodpovědný/á ve všech osobních vztazích (Da 6,5)

-

respektuje autority (Ř 13,1)

-

si přeje mít ty správné přátele a je chráněno od špatných (Př 1,10)

-

je uchráněno před nevhodným partnerem a zachováno pro toho správného (2 K 6,14-

17)
-

zachová čistotu až do manželství (a stejně tak ten, koho si vezme) (1K 6,18-20)

-

se naučí plně odevzdávat Bohu a aktivně odmítat Satana ve všem (Jk 4,7)

-

nerozděleným srdcem touží sloužit Bohu a cele se odevzdat Ježíši Kristu (Ř 12,1-2)

-

ctí svého otce a svou matku (Ef 6,2)

-

u nás doma, Pane, ať jakákoliv tvrdost, zloba, hněv je nám vdálena. Ať jsme k sobě

laskaví, milosrdní, ať si navzájem odpouštíme, jako Bůh v Kristu odpustil i nám (Ef 1,31-32)

Pokud máte starší dítě, které už s vámi nežije, tady je možnost modlitby, kterou můžete připojit k
ostatním modlitbám.
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Milý Bože, Moje dítě už není s námi pod jednou střechou. Je ve světě a dělá si rozhodnutí podle svého
uvážení. Odevzdávám Ti toto dítě, Pane. Dej, ať hledá Tebe celým svým srdcem. Prosím, ať jej/ji každý
den chráníš, vedeš otvíráš jeho/její srdce pro pravdu Božího slova. Amen.

As parents, we do a lot to serve our children. But the greatest service we can offer them is
a powerful tool whose reach is far beyond our own; being prayer warriors for them.

There isn’t only one correct prayer for our children. Each child has different gifts, needs, and challenges.
Further, there is not one best way to offer our petitions, and we are promised that the Holy Spirit will
intercede for us when we struggle for words (Romans 8:26). So there is no need for us to feel
intimidated .We have the Holy Spirit as our prayer partner. Have confidence. Your prayers matter and
your Heavenly Father is waiting to listen to YOU.

Here are some suggestions to help you get started in praying for your children.

Dear God, I bring my child _______(name) to you. . I pray that Your Holy Spirit will teach me, your
wisdom will guide me, and your love will move me so I can be the best parent to this precious gift that
you have given me.

Thank you, God, that you shall supply all his/her needs according to your riches in glory in Christ Jesus
(Philippians 4:19)

Thank you, God that you know the plans you have for my child; plans to prosper him, not to harm him,
to give him hope and a future. (Jeremiah 29:11)

Thank you, Lord, that you will give your angels charge over my child to guard him in all his ways. (Psalm
91:11)
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May my child:


Know Christ as Savior. (Psalm 63:1, 2 Timothy 3:15)



Walk after you, God, and fear you and keep your commandments and obey your voice,

serve you and hold fast to you (Deuteronomy 13:4).


Listen to the way of wisdom and be led in the paths of uprightness (Proverbs 4:11).



Learn that to obey You, God, is the best way to the life his/ her heart truly desires, (1

Samuel 15:22).


Have a great desire to accept your word, God, and store up your commands within

him/her so his/her ears will turn to your wisdom, (Proverbs 2:1-2).


Lean not on his/her own understanding but in all ways acknowledge you and allow you

to direct his/her path. (Proverbs 3:5-6)


Have a hatred for sin. (Psalm 97:10)



Be caught when guilty. (Psalm 119:71)



Be protected from evil one in each area of his/her lives: spiritual, emotional, and

physical. (John 17:15)


Be hedged in so they cannot find their way to wrong people or wrong places and that

the wrong people cannot find their way to them. (Hosea 2:6)


Think on whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure,

whatever is commendable; if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, may
he think about these things (Philippians 4:8)


Find confidence in You, God, even when hard times come and he/she doesn’t know

what to do, by keeping his/her eyes fixed on You, (2 Chronicles 20:12


Have a responsible attitude in all interpersonal relationships. (Daniel 6:3)



Respect those in authority over them. (Romans 13:1)



Desire the right kind of friends and be protected from the wrong friends. (Proverbs 1:10-

11)


Be kept from the wrong mate and saved for the right one. (2 Corinthians 6:14-17)



Be kept pure until marriage (as well as the one they marry). (1 Corinthians 6:18-20)



Learn to totally submit to God and actively resist Satan in all things. (James 4:7)
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Be single-hearted, willing to be sold out to Jesus Christ. (Romans 12:1-2)



Honor his/her father and mother. (Ephesians 6:2).



In our home, Lord, let all bitterness and wrath and anger be put away. May we be kind

to one another, tenderhearted, forgiving one another just as God, in Christ, has forgiven us.
(Ephesians 4:31-32)

If you have an older child who is no longer living with you, here is a suggestion you can add to some of
the other prayers.

Dear God, My child is no longer under my roof or under my wing. He (She) is now out in the world
making life decisions of his (her) own. I give this adult child to You, Lord. May he (she) seek You with all
his (her) heart. I pray that You will protect him (her), guide him (her), and open his (her) heart to the
truth of God’s Word every day. Amen.
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