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Najděte Ladies Prayer International na Facebooku a dejte "like"! 
 

Věříš v zázraky? 
Susan Beek 
 

 
V celém Písmu najdeme mnoho zázraků uzdravení a vysvobození, zázraků 
zmrtvýchvstání a zázraků zrození. Jak definujeme zázraky v dnešní době, 
když máme tak skvělé lékaře?  
  
Zázrak je něco, co překonává naše lidské schopnosti. Je to manifestace 
Božího díla. (Efezským 2:10)  

  
Věřím, že máme v našem středu fyzické projevy zázraků, které nám připomínají, jak mocný a 
milostivý Bůh je. Nemusím se dívat daleko, abych viděla nádherný zázrak, který mezi námi 
chodí každý den. Její jméno je Gabrielle.  
  
Její rodiče oba pocházejí z křesťanských rodin. Mnoho let se snažili o dítě. Lékaři jim řekli, že 
je to téměř nemožné. Přesto se nikdy nevzdali naděje nebo důvěry v Hospodina. Nakonec byly 
jejich modlitby vyslyšeny, když zjistila, že je těhotná. Ve druhém měsíci těhotenství potratila 
jedno z dvojčat, která očekávala.  
  
Protože byla zdravotní sestra, věděla, že rizika tohoto těhotenství jsou vysoká. Ve 28. týdnu 
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začala předčasně rodit a přivedla na svět malou holčičku, která vážila sotva 1 kilogram. Jejich 
malý zázrak. 
  
V následujících týdnech o ni několikrát málem přišli. Jednou měla zástavu srdce, ale dokázali ji 
oživit. 
  
Kvůli komplikacím potřebovala dvě transfúze krve a doktoři zjistili šelest srdce. Mysleli si, že 
má srdeční vadu a možná dokonce i poškození mozku, kvůli předčasnému narození. 
Předčasně narozené děti mohou trpět mnoha vrozenými vadami, jako třeba ztrátou sluchu, 
slepotou, poruchou růstu, srdečními problémy a jinými problémy důležitých orgánů. 
  
Dnes je Gabrielle nejzdravějším dítětem ve své věkové skupině. Lékaři z nemocnice pro 
předčasně narozené děti jsou ohromeni, jak dobře se jí daří. Nemá absolutně žádné vrozené 
vady. Gabrielle navštěvuje naši církev a je to překrásná mladá dívka plná života.  
  
Byla svými rodiči a mnoha dalšími nazývána a vychována jako zázračné dítě. Její maminka 
říká, „Jednoho dne porozumí, co to skutečně znamená.“  
  
„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.“ (Žalm 127:3)  
  
  
  
Poznámka: Susan Beek je misionářkou a licencovanou služebnicí, která slouží spolu se svým mužem, Jamesem 
Beekem, ve Skotsku.  

  

Věřím v zázraky 
Kristie Harding Kobzeff 
 

Měla jsem tu výsadu, že jsem vyrůstala v rodině, která věřila v zázraky. Moji 
rodiče, prarodiče i pra-prarodiče sloužili Hospodinu. Jako čtvrtá apoštolská 
generace, jak jsem mohla nevěřit v zázraky? Mnohokrát jsem zázraky zažila. 
Viděla jsem, jak lidé sundali sádru ze své nohy a chodili, aniž by kulhali. 
Viděla jsem zlomené ruce, jak byly narovnané; viděla jsem mnoho lidí, jak 
přijalo Ducha Svatého, což je jeden z nejmocnějších zázraků. Viděla jsem 

lidi, kteří přišli s bolestí a odcházeli bez bolesti. Viděla jsem lidi, kteří potřebovali práci, někdo 
jim zavolal, že jsou přijati a mohou další den nastoupit. Ano, věřím v zázraky.  
 
Ale co uděláte, když zázrak, v který doufáte a modlíte se za něj, se mnohdy nestane? Jako 
rozvedený rodič jsem z první ruky zažila žal z rozvráceného manželství. Dívala jsem se, jak se 
můj syn musel poprat s tím, že vyrůstá v rozvráceném domově. Zažila jsem frustraci, když 
jsem nedokázala zodpovědět obtížné otázky svého dítěte. Cítila jsem bolest a prolila slzy, když 
jsem na svou modlitbu, kterou jsem se neustále modlila dokola, nedostala odpověď, kterou 
jsem chtěla slyšet. Někdy je více otázek než odpovědí. Ale v tom všem vím, že Bůh má plán 
pro můj život a smysl všeho, čím procházím. 
 
„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí.“ (Římanům 8:28) 
 
Možná tím zázrakem nebylo uzdravení zlomené končetiny, ale v té době, On utíral mé slzy. 

 

 



Možná tím zázrakem nebylo, že bych poštou dostala neočekávaný šek (a já jsem je dostala), 
ale že Bůh zaopatřil mé každodenní potřeby. Nejednou jsem pochybovala, že se o mě postará. 
Ten zázrak je, že Bůh přesně zná způsob, jak a kdy se postarat.  
 
„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ 
(Filipským 4:19) 
 
Můj syn už je dospělý a žije sám. Rozhodl se roztáhnout křídla a jde si svou vlastní cestou. Ale 
já jsem ho vydala Bohu, když byl ještě miminko, a věřím, že Bůh mého syna ochrání. 
Neexistuje žádný speciální recept na zázrak; i když víra, modlitba a další modlitba hodně 
pomáhají. Stále budu věřit Bohu a vím, že je pro mě v zásobě ještě mnoho zázraků. Ano, stále 
věřím v zázraky. 
 
  
Poznámka: Kristie (Harding) Kobzeff navštěvuje Letniční dům moci v Orangevale, CA, kde je pastorem její bratr Gary 
P. Harding a švagrová Anita Harding. Sloužila v různých oblastech a v současnosti je součástí chválícího týmu. Také 
ráda píše o svých živých zkušenostech. Jednou z jejích nejoblíbenějších věcí je toulat se se svým 24letým synem 
Krisem. Také je nadšená Světovou misií a v průběhu letošního roku se chystá do Jižní Afriky.  

  

Misie a zázraky 
Diane Howell 
 

Je tak blízko jako zmínka o Jeho jméně…Ježíš. Všichni jsme někdy v životě 
zpívali tuto píseň. Nám se stala skutečnou realitou, když jsme sloužili 20 let 
jako misionáři v El Salvadoru.  
  
Přijeli jsme do El Salvadoru v roce 1980 během občanské války, která trvala 
12 let. Vypadalo to, že všechno, co se mohlo stát, se stalo.  
  
Během prvního roku jsem velmi onemocněla. Skolil mě postupně tyfus, 

malárie a žloutenka. Bratr Scism zavolal mého muže, aby mu řekl, že bych se měla vrátit do 
Spojených Států a navštívit lékaře, protože mi bylo opravdu hodně, hodně zle. Přijeli jsme do 
Jacksonu v Mississippi a já jsem šla k lékaři. Když viděl výsledky všech testů, řekl nám, že 
musím zůstat v nemocnici alespoň tři měsíce!! Ale on nevěděl, že jsme se modlili za moje 
uzdravení. Doktor mi vzal další vzorky krve a poslal mi dopis, že všechny moje testy jsou v 
pořádku. Všechno, co mohl říct, je, že mě Ježíš uzdravil!!   
  
Jednoho dne byly naše dvě nejstarší děti, Jared a Leah, kterým bylo v té době sedm a pět let, 
v domě své Salvadorské babičky, sestry Santos. Nezapomeňte, že jsme byli v občanské válce. 
Ozvalo se zaklepání na dveře a vešli nějací teroristé, že někoho hledají. Prohledali celý dům, 
podívali se přímo na Jareda a Leah a odešli s tím, že nenašli, koho hledali. Zázrak byl, že v té 
době levičáci nesnášeli Severoameričany a unášeli je kvůli výkupnému. Dívali se na naše děti 
a nepoznali, že jsou to bílí Severoameričané. Bůh je proměnil v Salvadorce!! 
  
Jednou večer jsme byli na cestě do města Guatemaly. Když jsme se přiblížili k hranicím, projeli 
jsme zatáčkou a uviděli barikádu z obrovských balvanů. Nedaly se objet, ani přejet a manžel 
už neměl čas zastavit. Zavřela jsem oči v očekávání rány, jak auto narazí do kamenů. Křičeli 
jsme, “Ježíši!” A já jsem čekala a čekala a když jsem otevřela oči, byli jsme na druhé straně 
balvanů a dostali jsme se na hranice. On je činitel zázraků!!  
  
Viděli jsme lidi vzkříšené z mrtvých, slepé oči otevřené, hluché, jak slyší, nádory, které 

 

 



zmizely, lidi, kteří vstali z invalidních vozíků. Během těch 20 let se stalo tolik zázraků, že 
nemám místo, abych je všechny popsala. Ale největším zázrakem ze všech jsou tisíce lidí, 
kteří přijali Ducha Svatého a byli pokřtěni ve jménu Ježíš. Bůh je tak věrný a stále činí mnohé 
zázraky. 
 

Poznámka: Diane Howell sloužila spolu se svým manželem rev. Brucem Howellem na misijním poli v El Salvadoru a 
dalších zemích. Bratr Howell je v současnosti generálním ředitelem Celosvětové misie Sjednocené letniční církve.  

  

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/slovenštině, čínštině, svahilštině, maďarštině, tagalog, indonézštině, rumunštině, 
italštině, norštině, polštině, hindštině, gruzínsky, japonsky, švédsky, vietnamsky, v jazyce 

bangla, thajsky a korejsky. 
Prosím, modlete se s námi za srbské, bulharské a židovské 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 „lajkujte“ naši stránku! 
 

 

 

  

 
 

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! 

 

 

 

Odkazy 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 
UPCI 
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http://www.upci.org/home
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My Hope Radio 
Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

  

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 

 

  

  
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.. 
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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 anebo vícero vydání pro vaši církev. 

  

  
 Objednejte online na LadiesMinistries.com!  

  
 

 

 

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| 

LadiesMinistries.org 
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