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V Božích rukách – obnovená! 
Jill Patterson 
  

Bůh pracuje na obnovení. Navíc v tom má potěšení!  
  
V 1. Samuelovi najdeme Chaninu modlitbu díkůvzdání poté, co jí Bůh dal dítě, 
po kterém dlouho toužila… Když Chana přestala kojit svého syna Samuela, 
odvedla ho do Hospodinova chrámu v Shiloh. Ve své modlitbě Bohu řekla:  
  
„Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat 
a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám 
založil svět na nich.“ (verš 8) 
  
Chana přisoudila svému Pánu, že z nemocného a žebravého udělal 

vznešeného a královského. Jaký kontrast. Jaké povýšení.   
  
Boží obnovující proces je dokonalý. Často je to víc, než očekáváme. Také může být rychlý. Tak to 
bylo s Josefem a Mojžíšem. Během jednoho dne se věci v jejich životech dramaticky změnily. 
Josef byl z falešně obviněného a uvězněného následně vyvýšen mocí a přízní paláce. Mojžíš se 
dostal z košíku ukrytého v rákosí až k přijetí od dcery faraona. 
  
Vy sami máte svoji vlastní zkušenost a svědectví o obnovení. Pozdvihl nás z tůně bahna a postavil 
naše nohy na skálu.  
  
„Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet.“ 
(Žalm 40:3)  
  
Toto je čas obnovení, radosti! 
 
V Božích rukách jsme silní. 
V Jeho rukách jsme schopní. 
V Jeho rukách jsme užiteční. 
V Jeho rukách je všechno možné. 
V Jeho rukách jsme víc než přemožitelé.   
V Jeho rukách máme budoucnost. 
V Jeho rukách jsme obnoveni! 
 

 

 



Poznámka:  Jill Patterson žije ve východní Evropě, pracuje a slouží v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Se svým 
manželem slouží jako misionáři už dvacet devět let.  

  

Bůh mě obnovil v mém zlomení  
Mary Wilson 
 

Vyrostla jsem v domě pastora, kde jsem se naučila vždy vzdávat díky, ve všem věřit Bohu a za 
všechno se modlit. Tady je můj osobní příběh.  
  
Když mi bylo třicet, trpěla jsem hroznou depresí. V té době jsem si neuvědomovala, o co se 
jedná nebo jak moc je to zlé. Nechtěla jsem chodit do církve, ne protože bych nemilovala Boha, 
ale zkrátka proto že jsem se nechtěla potkat s lidmi. A určitě jsem nechtěla s nikým mluvit. Což 
je zvláštní u někoho, kdo měl vždycky rád lidi a měl rád jakékoli církevní akce, kterých jsem se 
mohla zúčastnit. Ale něco uvnitř mě prostě nedovolilo, abych zůstala doma. Stejně jsem chodila 
na každé shromáždění, chválila jsem a zpívala ve sboru. Téměř každé ráno v 6:00 jsem se šla 
modlit, ačkoli jsem mnohdy jen ležela před oltářem a plakala. Tyto chvíle mě připravovaly na 
roky, které měly přijít, a na věci, které jsem nedokázala zvládnout bez modlitby.   
  

Mnohé věci mi byly odebrány a já jsem se cítila jako potrestaná, byla jsem zlomená. V roce 2014 jsem ztratila svého 
vzácného otce (svého taťku) a za následující dva týdny ztratil můj manžel práci, protože měl několik malých mrtviček. 
Museli jsme se přestěhovat z našeho krásného venkovského domu do velmi malého nezajímavého domku. Během tohoto 
těžkého období začal Bůh jednat s mým srdcem o naslouchání Mu, odpočinutí, čtení Jeho slova a modlení se jako nikdy 
předtím. 
  
„Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. (Jeremiáš 30:17)   
  
Pomalu začal obnovovat tam, kde jsem ztratila sílu. Moje nádoba byla popraskaná a já jsem chřadla, byla jsem zlomená a 
zraněná. Bůh sebral moji zlomenost a občerstvil mne. Můj smutek obrátil v tanec. Žalm 121:1-2 říká, „Pozvedám své oči 
k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ 
  
Pro slovo obnovit existuje několik synonym: osvěžit, dobít, znovu vytvořit, občerstvit, zregenerovat, omladit, opravit, obživit, 
oživit. Když jsem začala číst tato slova, okamžitě jsem je použila na to, co pro nás dělá Ježíš v našich potřebách. Není to 
překrásná věc, co dělá pro své dcery?  
  
Dnes vás povzbuzuji, pokud se cítíte vyčerpané, nechte Ho, ať vás obnoví. Mluvte život do vaší situace. Obnovte svůj vztah 
s Ním. A modlete se, modlete se, modlete se. Mluvte s Ježíšem a nechte Ho, aby vás obživil, uzdravil. On do vašeho života 
vrátí slunce. „Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.“ (Žalmy 30:6)   
  
Hospodin rád vezme naši zlomenou nádobu a obnoví ji do její originální podoby.    
 

Poznámka: Mary Wilson navštěvuje církev Řeka života v Muncie v Indianě. Je maminkou dvou dospělých dětí a babičkou 
tří vnoučat. Mary sloužila jako vedoucí sboru/divadla, potom třicet pět let sloužila ve chvalách a také vedla mnohé sbory na 
mládežnických táborech. Nyní je v důchodu a užívá si čas s rodinou. Ráda pracuje pro Hospodina.  
  

 

 

 

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!   
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