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Věřím Ti, Pane 
Yvette Phelps 
  

 

Uprostřed noci jsem se snažila vyhlédnout z okna své ložnice, dokázala 
jsem se pouze modlit, „Věřím Ti, věřím Ti, Pane!” Stála jsem tam ztuhlá 
strachy a pozorovala náruživé akce mužů venku před mojí zamčenou 
třímetrovou bránou. Chvilku před tím mě probudil výstřel tak hlasitý, že mi 
zachrastilo v kostech. Někdo byl zastřelen – možná zloděj. Byla jsem 
v našem domě sama. Náš bezpečnostní hlídač se nikdy neprobudil a já 
neměla nikoho, kdo by mě chránil.   
  
Pospíchala jsem k telefonu a poslala jsem zprávu manželovi, který byl pryč 

v buši dvanáct hodin ode mě. Byly 2 hodiny ráno a on spal. Poslala jsem další zprávu mému 
synovi, který byl v USA na Severoamerickém kongresu mládeže. Odpověděl modlitbou na 
dálku. Šla jsem znovu k oknu, rozruch pokračoval, zdálo se mi, že to trvá věčně. „Věřím Ti, 
Pane!“   
  
Musím přiznat, že život v Nigérii mě naučil tolik věcí, ale jedna je jistá, můžu věřit Jeho srdci! 
Bůh mě zná. Zná moje okolnosti. Písmo nás informuje, že i když byl David v nebezpečí a 
uvězněný v zajetí, řekl Pánu, „Přichází den strachu, já však doufám v tebe.“ (Žalm 56:3).  
  
Bůh mi dal píseň. Refrén zní asi takto:  
  
Ty jsi Bůh hor a údolí, 
Ty jsi tam, kde jsem já, 
Jsi tady, když mě zasáhne radost, 
Jsi tady, když přijdou stíny, 
Jsi tady, když mě zaplaví bolest, 
Jsi tady, abys mi přinesl radost.   
  
Ať už procházíte čímkoli, Bůh touží, abyste Mu věřili celým svým srdcem. Na oplátku vás 

 

 

 

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


k sobě přitáhne blíž. „Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení.“ (Nahum 1:7) Můžete se 
modlit, aby vás Bůh přitáhl blíž k sobě, a přesně nevědět, jak to udělá. Když uděláte ten krok a 
požádáte Ho, aby vám pomohl Mu věřit, přitáhne vás to k Němu blíž.  
  
Mnohokrát, když šly věci opravdu špatně, cítili jsme, jak se nad námi vznáší vlna modliteb. 
Přineslo to pokoj doprostřed bouře. Můj manžel a já jsme to cítili a věděli jsme, že to byl Bůh, 
kdo povolal svaté v USA nebo v jiných částech světa, aby se modlili za naši situaci. Dámy, 
Bůh je skutečně tady! Stejně jako populární píseň „Cesta Stvořitele“ říká: „I když to nevidíte, 
On pracuje, a i když to necítíte, On pracuje – nikdy nepřestává – nikdy nepřestává pracovat.“  
  
MŮŽEME Mu věřit!  
  
V každé situaci, včetně té noci, kdy se střílelo tak blízko od oken mé ložnice, mě Bůh chránil. 
Dal mi nepopiratelný pokoj, který obklopil místnost. A tak Mu budu věřit – ano, budu!  
  
  
Poznámka: Yvette Phelps a její manžel, Steve, s kterým žije už třicet tři let, sloužili na misii od roku 2011. V 

současnosti jsou misionáři v Nigérii. Mají tři úžasné syny, tři úžasné snachy a dva sladké vnuky.  

  

Věřím Jeho srdci 
Darla Sherry 
  

„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ 
(Přísloví 22:6)  
  
Kolikrát jsem jako dítě slyšela maminku citovat tento verš? V našem domě 
se říkal tak často, že jsme ho všichni znali nazpaměť. Samozřejmě jsem 
v té době neměla skutečnou představu, jakou váhu tento verš z Písma nese 
a o kolik lehčí se může tíha rodičovství zdát, když si tento verš 
připomínáme. Rychle uběhlo dvacet let a teď jako máma dvou mladých 

kluků jsem navěky vděčná za tato slova, která mi byla vštěpována.   
  
Rodičovství je jednou z nejtěžších prací na světě. Často se jako maminky cítíme 
bezvýznamné, anebo přemýšlíme, jestli to děláme „správně“. Když přicházejí různé záležitosti 
s našimi dětmi a my je přineseme před Boha v modlitbě, Bůh nám svým sladkým a dokonalým 
způsobem dá klíč k tomu určitému problému. Zkouška přichází, ale když dokončíme modlitbu 
a začneme se vydávat směrem, který nám Bůh v modlitbě ukázal. Co se stane, když nevidíme 
rychlou nebo viditelnou změnu? Právě v těchto chvílích musíme věřit Božímu srdci a vědět, že 
to, co řekl, udělá. Jsou chvíle, kdy musíme své tělo poddat Duchu a dělat to, co se tak 
nádherně říká ve Filipským 4:6-7. 
  
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti 
Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu 
Ježíši.“  
  
Bůh nám dal ohledně našich dětí zaslíbení a možná dokonce i prorocké slovo. Ale my se jako 
matky musíme za ně přimlouvat a najít způsob v Duchu, aby se na nich Boží zaslíbení 
naplnila. Celou dobu musíme věřit Božímu slovu. 2. Samuelova 22:31 říká, „s Bohem, jehož 
cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se 
k němu utíkají.“    

  

 



  
Můžeme věřit Božímu srdci, pokud se jedná o naše děti. Nakonec, On je ten, kdo je stvořil!   
  
„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech 
svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5-6). 
  
  
Poznámka: Darla Sherry a její manžel, Jonathan Sherry, slouží jako zástupci několika zemí na Blízkém východě a 
mezinárodní modlitební koordinátoři pro muslimský svět. Darla je ustanovenou služebnicí UPCI.   

 
  

  

Věřte během bouře 
Suzi Toadvine 
 

 

Jako čerstvě opuštěná matka dvou dětí jsem nedávno řešila skutečné 
dilema. Během tří krátkých týdnů musím opustit dům, kde jsem s dětmi 
bydlela. Několik posledních týdnů jsem zběsile hledala nový domov a 
nenašla jsem nic vhodného nebo něco poblíž naší církve. Lidé se začali 
ptát, co budu dělat, což pouze zvýšilo moje obavy. Neměla jsem ponětí, 
co budu dělat.   
  
Když jsem navštívila více jak dvacet nemovitostí, na mysl mi přišel verš. 

Filipským 4:6 říká, „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu.“  
  
Posadila jsem svoje děti ke stolu a každému jsem dala papír a pero. Řekla jsem jim, ať 
napíšou všechno, co chtěli mít v našem novém domě. Já jsem udělala to samé. Když jsme 
svoje seznamy dokončili, modlili jsme se nad nimi a předali jsme svoje potřeby (a i svoje 
požadavky) Bohu. Měla jsem tak trochu obavy, že nikdy nenajdeme domov, který by se aspoň 
trochu blížil našim touhám, které jsme napsali na seznam, ale své myšlenky jsem nevyslovila 
nahlas. Každé dítě chtělo šatnu a svoji vlastní koupelnu. Já jsem chtěla pokoj pro hosty, 
obývací pokoj, vířivku, šatnu, spíž, vytahovací police v kuchyni a otevřené stropy. Byl to dost 
podrobný seznam.  
  
Další večer jsem měla s dětmi další schůzku, abychom si prohlédli nějaké domy. Šli jsme na 
několik prvních domů a já jsem cítila typické zklamání. Ale pod tím vším jsem cítila novou 
naději. Nevěděla jsem proč, ale věřila jsem, že nás Bůh zaopatří – a včas.  
  
Nakonec jsme zastavili u posledního domu toho večera. Zvenku se mi ten dům moc nelíbil a 
také jsem to řekla realitnímu makléři. Rychle mi řekl, že ten dům je zcela nový a postavený 
podle přesných požadavků jedné rodiny. Nedokážou prodat svůj současný dům, takže už 
nemůžou koupit tento. Navrhl, abychom si ho v rychlosti prohlédli. Když jsem vstoupila do 
dveří, ucítila jsem pokoj. Moje děti ho cítili také. Byl to nádherný dům. Děti se nadšeně 
rozeběhly hledat své pokoje. Jedna z prvních věcí, které obě řekly, bylo, „Mami, ten dům má 
všechno z mého seznamu!“ Když jsem se začala rozhlížet okolo, odškrtli jsme každou položku 
na seznamu. Tímto způsobem Bůh odpovídá, když Mu věříme, že nás zaopatří.  
  
Když jsem začala přemýšlet nad Boží věrností v této situaci, na mysl mi přišly části jiného 

 

 



verše: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám . . . chci vám dát naději do 
budoucnosti.“ Mnoho měsíců předtím, než jsem se dostala do této bouře, Bůh už připravoval 
dům, který zaopatří naše potřeby. Cítila jsem se tak zahanbena, že On na nás tak myslí!  
  
Koupě šla tak hladce a během tří týdnů jsme se do domu nastěhovali. Bůh není jen věrný, On 
také přichází včas. Ohromně to posílilo víru nás všech. V době naší absolutní bouře nás Bůh 
neopustil. Ve skutečnosti jsem cítila, jako by nás nesl. Pro naše děti to je úžasná vzpomínka. 
Když se dívám ty roky zpátky, je to jen další připomínka Boží věrnosti. On rozhodně dokáže 
mluvit pokoj uprostřed bouře.  
 
  
Poznámka: Suzi Toadvine slouží ve chvalách ve Sjednocené letniční církvi v Portage v Indianě. Bydlí v Chestertonu 
se svým manželem Rickem a je hlavní ošetřovatelkou své 97leté maminky. Sama je matkou dvou dětí, Devina 
(zesnulého) a Danae, a babičkou vnuka Zayna Devina.  

  
  

  

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"!  

 

 

  

 
 

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! 
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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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