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Očekávej svůj zázrak
Khrista Favors

Jeden z nejkrásnějších pohledů je pro mě moje vzácná holčička, když
pokojně odpočívá a já vím, že má přesně ten odpočinek, který
potřebuje, aby správně rostla a vyvíjela se. Nedělá si starosti o své
zítřky nebo o to, co se stalo včera. Jednoduše věří, že všechno bude
v pořádku a ona bude zaopatřená. Vlastně to očekává.
Seděla jsem a dívala se, jak spí, a přemýšlela jsem, jestli se takto cítí
Bůh, když jednoduše odpočívám v Jeho schopnosti, když věřím a
očekávám, že všechno bude v pořádku? Jako pro novopečenou maminku to může být těžké
plně důvěřovat Bohu. Často jsem chtěla odpovědi, hledala řešení nebo jsem šílela, když jsem
dělala výzkum.
Moje dcera Kinsey už měla ve svém krátkém malém životě mnoho obtíží. Dvakrát prodělala
drobné operace v ústech, protože její jazyk měl omezenou pohyblivost, což jí působilo potíže
při kojení a nedostávala tak výživu, kterou potřebovala, a také mi to způsobovalo obrovskou
bolest. Dostává rovněž léky na vážný reflux a je citlivá na mléko a sóju, což, v jejím zájmu,
výrazně omezuje moji dietu.
Bylo by tak jednoduché ptát se proč. Ale uvědomuji si, že ty malé oči se dívají na všechno, co
dělám, a tak, s Boží pomocí, přesměruji svoji pozornost a ptám se jinou otázku. Žádám Ho,
aby mě vedl.
„Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.“ (Žalm 37:23)
Bůh věděl, že budu omezena v aktivitách, kterých můžu být součástí, kvůli potřebám a
omezením mé dcery. Věděl, že mi bude připadat, že nedělám svůj díl, abych pomohla
rozběhnut nové misijní pole. Ale toto je cesta, kterou pro nás On vybral a já Mu v tom můžu
věřit. Věděl také, že skrze tyto těžkosti si vytvoříme přátelství a vztahy, které by bez nich
nevznikly.
Líbí se mi, že vidím své dítě v obtížích? Ne, ale vím, kdo drží náš zítřek. Ze zkušenosti vím, ze
vztahu s Ním, že On je věrný. Protože znám Jeho charakter, mohu si v klidu odpočinout a

vědět, že nebeský Otec má vše pod kontrolou a přeje si pro nás to nejlepší.
„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o
pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucna.“ (Jeremiáš 29:11)
Zatímco čekám na její zázračné fyzické uzdravení, moje modlitba je, aby tyto okolnosti ve mně
zformovaly Jeho obraz. Toužím se změnit, jít hlouběji než kdy předtím, abych mohla být lepší
matka, ta, která učí vlastním příkladem a ne jen slovy.
Poznámka: Khrista Favors vyrostla na misijním poli v La Paz v Bolivii a pět let strávila s rodiči v Barceloně ve
Španělsku, kde založili církev „Letniční z Barcelony“. Se svým manželem v současné době zakládají první apoštolské
dílo v Lucembursku. Cítí se požehnaná, že její dcera bude mít také to privilegium, že bude vyrůstat na misijním poli.

Hospodin vede moje kroky
Brianne Buford

„Je mi to moc líto, nemohu najít tlukot srdce.“ Místnost se začala točit.
Už jsem slyšela tato zničující slova před čtyřmi lety. Určitě se nám to
nemůže stát znovu! Šli jsme do auta, úplně ochromení jsme znovu
prožívali noční můru, kterou jsme už jednou zažili. Bože, proč? Mysleli
jsme si, že toto dítě je naše zaslíbení, naše duha po bouři. Jistě, měli
jsme dvě živé děti, které jsme si vezli domů, ale to nezměnilo pocity
ztráty a smutku, které jsme právě podruhé během čtyř let zakoušeli.
V příštích několika měsících jsem prožívala ohromnou touhu mít další
dítě. Snila jsem, že držím nové miminko, pak jsem se probudila zmatená a někdy naštvaná.
Zakusila jsem pocity obrovské viny, přemýšlela jsem, proč nedokážu být prostě vděčná za dvě
zdravé děti, kterými mi Bůh požehnal, a místo toho toužím po jiném. Potom jednu neděli večer
kázal můj tchán. Během kázání řekl shromáždění, „Řekněte Bohu, co potřebujete.“ Toho
večera jsem poklekla a modlila se jednoduchou modlitbu; „Bože, pokud to není Tvoje vůle,
abychom měli další dítě, potřebuji, abys tu touhu ode mě vzal pryč. Pokud je to Tvoje vůle, pak
potřebuji, abys učinil cestu.“ Okamžitě jsem ucítila pokoj a Bůh mi dal toho večera, když jsem
poklekla ve své lavici, do srdce verš. „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí
Hospodin.“ (Přísloví 16:9)
O několik měsíců později jsme byli šokovaní, když jsme zjistili, že čekáme další dítě. Přepadl
mě strach a úzkost. Nebyl to náš plán. Jak dokážu projít další ztrátou? Jak budu čelit lidem,
kteří si určitě budou myslet, že jsme blázni, když nejsme spokojeni se dvěma dětmi, které už
máme? Cítila jsem, jak mě Bůh jemně postrkuje zpátky k verši, který mi dal. „Člověk uvažuje
v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ Pamatuji si, jak jsem seděla v ordinaci, když
jsem nahlas řekla Bohu tato slova: „Bože, toto je TVŮJ plán. Toto je TVOJE dítě. Cokoli se
stane, budu Ti věřit.“
Následujících devět měsíců, když mě přemáhal strach, když jsem čekala na sestru, připadalo
mi to jako celé hodiny, než najde srdeční rytmus, když jsem ležela vzhůru každou noc před
kontrolou u doktora a snažila jsem se nedovolit, aby mě zaplavily strach a úzkost, citovala
jsem si svůj verš. „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ A pak
11. srpna 2017 se naše dítě narodilo. Doktor byl v šoku, když zjistil, že jeho pupeční šňůra je
jen sotva spojena s placentou. To, co měla být pro naši rodinu další ztráta, byl nakonec

skutečný Boží zázrak.
Když jsem našeho chlapečka poprvé držela v náručí, plakala jsem a opakovala jsem slova,
„Bože, toto je TVŮJ plán. Toto je TVOJE dítě. Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho
kroky řídí Hospodin.“
Poznámka: Brianne Buford je ženou Brandona a maminka Zane, Zoe a Zeke. Žijí v O’Fallon v Missouri, kde Brandon
pastoruje The Lighthouse UPC.
*Na památku milovaných
Zachariah Buford 5-27-12
Zion Buford 3-17-16

Celou dobu byl Pán se mnou!
Alexa Olson

„Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade
všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit.“ (Efezským
3:20)
Před několika lety mi po pravidelné kontrole na mamografu řekli, že tam
mám podezřelou bouličku a že musím jít na biopsii. Dozvěděla jsem se
obávanou zprávu, že je to určitě rakovina. Po přípravách jsem šla na
operaci, kde mi bulku odstranili.
Když mi bylo 52, adoptovala jsem dvě malé děti, byla jsem zaneprázdněná žena pastora a
také jsem sloužila v církvi ve chválách. Nemohla jsem si dovolit být tak dlouho „mimo provoz“!
A tak mě operovali ve čtvrtek před velikonocemi a o velikonoční neděli roku 2012 už jsem
seděla u varhan a vedla sbor. Jen členové rodiny a církve věděli, že jsem po operaci. Nechtěla
jsem, aby to někdo věděl. Zotavila jsem se a pokračovala jsem ve svém životě.
V březnu 2017 jsem si všimla zranění na jizvě po operaci. Šla jsem ke svému doktorovi a
doufala jsem, že to spraví. Podíval se na mě se slzami v očích a řekl, „Drahoušku, to je
rakovina!“ Řekla jsem, „Ďábel je lhář.“ Okamžitě zavolal kolegu chirurga a na místě mi udělali
biopsii. Výsledky prokázaly, že je to rakovina, ale věřili, že ji lze odstranit. Domluvila jsem si
schůzku s chirurgem.
Když jsem seděla se svým manželem a čekali jsme, až přijde chirurg, cítila jsem pokoj a že
Bůh to má pod kontrolou. Když doktorka přišla, řekla, že moje rakovina už má metastázy
v kostech na různých místech. Byla jsem ve 4. stádiu a byla tam asi dva roky. „Je mi líto, že
vám nemůžu pomoci, ale vy to můžete zvládnout,“ řekla. A bylo to; odešla se svojí asistentkou.
Můj muž a já jsme se na sebe podívali jako „co se to právě stalo?“. Ale já jsem necítila strach.
Měla jsem důvěru, že se o mě Bůh postará.
Můj syn chtěl, abych měla ještě druhý názor. Skrze tohoto doktora jsem zjistila, že byl zrovna
vyvinut nový lék. Skrze sérii událostí jsem nakonec získala tento nový a velmi drahý lék –
zdarma. Zázrak! Cítila jsem takový pokoj, že mě Bůh provede. Po osmi měsících braní toho
léku moje testy neprokázaly žádný nádor. Moje zdraví nepřišlo během okamžiku, ale Bůh
připravil zázrak a uspořádal moje kroky, abych to přijala.

„A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli.“ (Skutky 4:14)
Poznámka: Alexa Olson, spolu se svým manželem Rickem Olsonem, pastorují letniční církev v Jacksonville na
Floridě. Slouží také ve chvalách a s potěšením vede talentovaný sbor. Alexa má čtyři děti a tři vnoučata. Je jednou z
pěti dcer reverenda Williama R. a June Starr.

Od editorky
Bůh dělá mocné skutky!
Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, arabštině,
čínštině, češtině/slovenštině, holandštině, fidžijštině, francouzštině, gruzínštině,
němčině, řečtině, maďarštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině,
španělštině, svahilštině, švédštině, tagalog a thajštině.

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!

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
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