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Co dělat, zatímco čekáme na Pána 
Liane R. Grant 
 
  

Asi málo z nás má v oblibě čekání, zvlášť když přijdeme včas a někdo jiný 
se opozdí. Čím déle čekáme, tím víc jsme frustrovaní, protože nic neděláme, 
jen čekáme.  
  
Byli jste někdy unavení čekáním na Pána? Zaslíbil vám odpověď, ale vám 
připadá, že se s tou odpovědí opozdil. Možná je čas zaktivovat víru A skutky. 
Pokračujte s vírou, že odpověď přijde, ale nepřestaňte dělat dobré skutky, 
které umíte, zatímco čekáte.   
  

„Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní 
Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.“ (Skutky 1:4)  
  
Když si představuji tu scénu v horní místnosti den před letnicemi, nevidím učedníky, jak tam 
sedí a zívají a jsou frustrovaní, ačkoli jim Ježíš neřekl, jak dlouho budou muset čekat. Místo 
toho si představuji skupinu lidí plnou víry, která se modlí, studuje Písmo a povzbuzují jeden 
druhého. Když přišel Duch svatý, byli naprosto připraveni!  
  
Takže to vypadá, že když musíme čekat na Pána, měli bychom to brát jako čas přípravy a 
vírou naplněných skutků, ne jako období nečinnosti.  
  
„Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou 
hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, 
dokud nepřijdu.‘" (Lukáš 19:12-13) Jako překladatelka cítím, že tento verš může snadno být 
špatně vykládán. „Hospodařit“ (v anglické verzi KJV „zaměstnávat“) může znamenat zabírat 
čas nebo rozptýlit se. Nová verze King James tento verš překládá jasněji: „Obchoduj, dokud 
nepřijdu.“    
 

 

 



 Zatímco čekáme na něco od Boha, využíváme co nejlépe to, co už nám dal? Tady je další 
verš, kde může být slovo ‚čekat‘ špatně pochopeno. „Máme rozličné dary podle milosti, která 
byla dána každému z nás: Kdo … má dar služby, ať slouží“ (Římanům 12:6-7). Tento verš 
nám neříká, že máme odložit službu. Znovu, verze NKJV to říká jasněji: „použijme jej v naší 
službě“.  
  
Zdá se, že biblický způsob čekání je aktivní činnost, zcela odlišné od typické představy 
„čekání“. Máme tolik příležitostí učit se, růst a vyvíjet se s využitím toho, čím už nás Bůh 
požehnal. Pokud čekáme na víc, čekejme aktivně, zkombinujme víru a skutky!   
  
  
Poznámka: Liane je vystudovanou anglicko/francouzskou překladatelkou a autorkou sérií ‚Order My Steps‘ a 
‚Schedule Solution‘ na Amazonu. Se svým manželem Scottem jsou misionáři v Quebecu v Kanadě. Liane slouží jako 
prezidentka Žen modlitby v Quebecu a je zakladatelkou a projektovou manažerkou The King’s Translators, skupiny 
dobrovolníků, kteří se zasvětili poskytnout apoštolské prameny ve francouzštině.  

  

Čekejte na Pána 
Erin Rodrigues 
 

Čekání je často jednou z nejtěžších věcí v životě, ale zdá se, že přesně tohle 
teď musí svět kolem nás dělat právě v tuto chvíli. Díky COVID-19 se každý 
začíná učit umění čekání, i když nechce. Nikoho nevyjímaje. Někteří jsou 
z toho čekání unavení, někteří jsou zneklidnění, někteří mají dokonce strach; 
ale když budete čekat na Pána, On obnoví vaší sílu. Dá vám nadpřirozený 
pokoj a provede vás touto nejistou dobou.  
  
Když Izaiáš řekl, „Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; 

vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Izaiáš 40:31), věděl, co to 
znamená varovat a dávat pokyny Božímu lidu. Ale v té chvíli Bůh také chtěl, aby Jeho lid 
obdržel Jeho útěchu a povzbuzení.   
 
Pro mnohé čekání znamená jen trpělivě nebo pasivně sedět a nic nedělat, ale očekávat na 
Pána jednoduše znamená, že jsme na Něm zcela závislí. Očekávání na PÁNA není jen 
pasivně sedět, dokud pro nás On něco neudělá. Ano, Bůh nám dává sílu a pokoj, ale On do 
nás jen nenalije sílu a pokoj, zatímco my pasivně sedíme s otevřenýma rukama a nic 
neděláme.   
  
Čekání na Pána zahrnuje skutky – sloužit Mu v modlitbě, důvěře a víře. Jeho síla, obnova, 
odvaha a pokoj přicházejí, když hledáme Jeho tvář, když Mu sloužíme, když absolutně 
spoléháme na Něj a ne na naše vlastní porozumění a sílu. Když všichni vzhlížíme k Bohu a 
očekáváme na Něj, Jeho slovo zaslibuje, že posilní naše srdce a obživí našeho ducha.  
  
Bůh nám touží dát sílu a pokoj během této nejisté doby – všechno, co po nás žádá je, 
abychom na Něj čekali!  
 
Poznámka: Erin Rodrigues je spolu se svým manželem Oscarem a dvěma dětmi (Levy a Lily) představitelkou UPCI 
v Portugalsku. Spolu pastorují rozrůstající se církev v hlavním regionu v Lisabonu, kde vyučují muže, ženy a rodiny, 
aby pracovali pro Boha. Rodriguesovi rádi dělají to, k čemu je Bůh povolal, kážou a vyučují evangelium a slouží 
nádherným duším v Portugalsku.    

 

 

 



Čekání na neznámé cestě 
Von de Leigh Hatcher 
  

 

V lednu 2018 mi byla nabídnuta dočasná pracovní pozice v jiném městě, což 
by posunulo moji kariéru, ale zároveň bych odešla z mé církve, od rodiny a 
od přátel. Když jsem se modlila a hledala Boží vedení, Bůh ke mně 
promluvil. Slova, která mi řekl, byly z Izaiáše 48:17.  
  
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím 
tě na cestu, po níž půjdeš.“  

  
Okamžitě jsem ucítila pokoj. Strach z neznámého zastínil moji víru ve vševědoucího Boha. A 
tak jsem se rozhodla Mu na mojí cestě vpřed věřit.  
  
Přestěhovala jsem se do nového města, pracovala jsem a začala jsem sloužit v mnohých 
aktivitách v církvi, kterou jsem začala navštěvovat. Neustále jsem však pamatovala na to, že 
moje práce zde je pouze dočasná. 
  
Další rok v červenci byli moje nejlepší kamarádka a její manžel vážně popáleni při výbuchu. O 
několik týdnů později mi můj nadřízený řekl, že moje pracovní pozice do měsíce skončí. Řekli 
mi, ať se vystěhuji z bytu, který mi poskytnul zaměstnavatel. Zdálo se, že se můj život zastavil.  
  
Ptala jsem se Boha. Dovedl mě sem Bůh jen proto, aby mi pak vzal všechno, co mi poskytnul? 
Moje cesta vpřed byla znovu nejasná a neměla jsem tušení, kam mě Bůh chtěl dovést. 
Vyplňovala jsem žádosti o práci a hledala jsem nové bydlení. Opakovaně jsem poslouchala 
píseň Jamese Wilsona „Očekávej na Pána“. Týdny jsem chodila na pracovní pohovory, ale 
nedostala jsem žádnou pracovní nabídku.  
  
Připomínala jsem si: „Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se 
jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Izaiáš 40:31)  
  
Nakonec jsem se posadila v práci a podívala jsem se do kalendáře. Bylo úterý. Můj poslední 
den v práci byl tento pátek. Byt jsem měla opustit do soboty. Sklonila jsem svoji hlavu a 
modlila jsem se, „Bože, já vím, že tvůj čas není můj čas. Ale, Pane, kdysi jsi chodil na této 
zemi jako člověk. Mám čtyři dny na to, abych se odstěhovala, a já nevím, kam se mám 
stěhovat. Prosím, pamatuj, že čtyři dny pro mě nejsou mnoho času.“  
  
O dvě hodiny později jsem dostala pracovní nabídku! Během té samé hodiny jsem se dohodla, 
že se nastěhuji do nově zrekonstruovaného domu, který vlastní moje církev a teď mi ho 
pronajímá. Bůh nadále zaopatřuje všechny mé potřeby!  
  
Zastavil se váš svět? Nevidíte vaši další cestu? 
  
„Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“ (Žalm 
27:14) 
  
  
Poznámka: Von de Leigh Hatcher navštěvuje První letniční církev ve Westlake v Louisianě. Je absolventkou LSU  
(Státní univerzity v Louisianě) a pracuje pro místní strojírenskou firmu.  
  

 

 

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, thajštině, kríjštině, sinhálštině a v jazyce 
Sri Lanky. 

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"!  

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts

