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Bůh TĚ vidí 
Tanya Lewis 
  

 „Takhle to skončit nemělo,“ pomyslela si, když připravila místo k odpočinku pro svého umírajícího syna, 
než nastalo nevyhnutelné. Její mysl zabloudila ke chvíli, kdy poprvé navštívila tuto poušť. Ustaraná a 
osamocená nesla dítě manžela jiné ženy. Život nebyl to, o čem snila, ale otroci nemají luxus snít o své 
budoucnosti.  
 
Ale právě na poušti potkala Hagar Boha. Zavolal na ni jménem a slíbil, že její potomstvo bude 
mnohonásobně rozmnoženo. Nikdo si ji doposud pořádně nevšiml, natož aby jí nabízel naději. Konec 
konců byla jen služebnice. Nicméně posadila se a rozmlouvala s Bohem celého stvoření na tomto 
nehostinném místě. Hagar byla tak pohnuta Jeho pozorností, že „nazvala Hospodina, který k ní promluvil, 
‚Bůh vševidoucí‘“. (Genesis 16:16) Vědět, že je pro Boha důležitá, jí dodalo dost odvahy, aby se vrátila a 
sloužila své paní, Sáře.  
 
Poté co se vrátila do Abrahamova domu, už o jejím životě není mnoho známo; ale její syn, Izmael, byl 
vychováván ve stanu svého otce, svobodný a nic mu nechybělo. Až když se narodil Izák, zaslíbený syn, 
naštvaná Sára poslala Hagar zpátky do pouště. Tentokrát se zdrceným teenagerem a nedostatečnými 
zásobami. Hagar plakala a čekala, až přijde smrt. Ale Bůh jí stále viděl.  
 
„Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí, ‚Co je ti, Hagaro? Neboj se, 
Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je.“ (Genesis 21:17)  
 
Je zajímavé poznamenat, že k ní Bůh nepřišel, protože Ho hledala, ale protože slyšel hlas jejího syna. 
Syna, který byl vychováván v domácnosti, kde se naučil jak sloužit jedinému pravému Bohu. Byl to jeho 
křik o pomoc a její poslušnost před lety, které je nakonec zachránily od jisté smrti. Ačkoli byli vyhnáni a 
její zaslíbení se zdálo být mrtvé, ‚Bůh vševidoucí‘ rozpoznal jejich dilema a včas je vysvobodil. Nebyli na 
poušti sami a ani vy nejste!  
 
Ať už jste samoživitel, který dělá, co může, ale připadá vám, že to není dost, nebo možná jste rodičem 
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s partnerem, který není spasený, pamatujte, že o vás pečuje BŮH VŠEVIDOUCÍ. I když máte strach a 
připadá vám, že věci už nemohou být horší, zůstaňte věrní a poslušní. Pokračujte ve víře a učte své děti, 
aby věřily Bohu. Můžete se spolehnout, že On přijde včas!  
 
On je Bůh, který vidí – VÁS.  
 
 
Poznámka: Tanya Lewis právě slouží na misii v Heidelbergu v Německu. Ráda vaří, tráví čas se svou 
rodinou a vyučuje budoucí generace vedoucích chval.  
  

  

On je Bůh, který přichází včas 

Reta Alphin 

  

„Pospěš si.“; „Pojďme“; „Nesmíme přijít pozdě.“ Toto jsou všechno věty, které používáme velmi často. 

Žijeme ve společnosti, která chce všechno hned. Okamžité uspokojení, okamžité zhubnutí, okamžité 

bohatství. Pospícháme sem a tam, abychom se ujistili, že jdeme včas nebo že včas dostaneme to, co 

chceme nebo potřebujeme. Jsme netrpěliví lidé. 

Slovo „včas“ znamená „přijet ve správný čas a ne později; dost brzy“ (anglický slovník Cambridge)  

„Něco co přijde, stane se nebo je uděláno, když by mělo a ne později“ (anglický slovník Cambridge)  

„V určený čas: přesně“ (Collinsův slovník)  

Bohužel nejsme méně netrpěliví, když jde o Boží věci. Chceme, aby Bůh odpověděl na naše modlitby 

hned teď. Chceme, aby se Boží zaslíbení, která nám dal, okamžitě naplnila, ale Boží hodiny a kalendář je 

jiný než ten náš. Žalm 90:4 říká, „Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční 

hlídka.“ 2. Petrova 3:8 říká, „…jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“  

Galatským 4:4 prohlašuje, „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna…“ Ne o den 

dříve nebo o den později, ale když Boží hodiny řekly, že je čas, tak přišel čas.  

Takže otázka zní, kdy je včas? V jakém okamžiku jsme včas? A v jakém okamžiku je Bůh včas? Zpíváme 

píseň, „On je včasný Bůh. Možná nepřijde, kdy my chceme, ale přijde v ten správný čas.“  

Jak se naučíme důvěřovat a věřit Bohu, že se naše zaslíbení naplní včas? Že naše modlitby budou 

zodpovězeny včas. Včas nemusí být zítra. Včas nemusí být příští rok, ale včas znamená „přijet ve 

správný čas a ne pozdě; dostatečně brzy.“ Jsem požehnaná, že moje děti slouží Bohu, ale jsou mnozí, 

jejichž děti od Pána odešly…ale jen na čas.  

Bible říká v Kazateli 3:1, že „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“  

Držte se zaslíbení o růstu církve, uzdravení, spasení přátel a rodiny. Dál věřte Bohu, protože On je VŽDY 



včas.  

Boží čas není stejný jako náš čas. Ale Bůh ve všem přichází včas. On přichází v ten správný čas. Ne 

pozdě, ale dokonale včas.  

Poznámka: Reta Alphin je vdaná za Gene Alphina, který slouží jako starší pastor Církve života v Lincolnu. Mají dvě děti, Chase a 

Brooklynn, které slouží v církvi spolu se svými rodiči. Reta obdržela doktorát z veřejné správy a k tomu, že je žena pastora, ještě 

pracuje jako administrativní pracovnice v právnické firmě v Lincolnu v Nebrasce.  

 

  

Ovlivňování našich dětí 
 Jodie Marcantoni 

 
Když čteme příběh Mojžíšovy matky Jochebed, lekce, kterou si z něj odneseme, je většinou důvěra 
v Boží plán pro naše děti. Když známe celý příběh, můžeme se domnívat, jak rozdílně by byla psána 
historie, kdyby si vybrala jinou cestu. Zatímco současně čtu kapitoly v Exodu, skládám dětem prádlo a 
kontroluji připravované kázání o vývoji dětí, Pán mi zjevil něco o tom příběhu, co jsem si dříve 
neuvědomila.  
  
Dlouho bylo pozorováno a výzkumy ve vědě a technologii dokazují, že se mozek nejrychleji vyvíjí během 
prvních tří let života. Zatímco některé události si nepamatujeme, zkušenosti a spoje v mozku z těchto 
raných let ovlivňují naše rozhodování, vztahy, sebeúctu a emoce během celého života. Bible říká, že 
Mojžíš byl vychováván svou rodnou matkou během svého kojeneckého období, což pravděpodobně 
zahrnuje alespoň několik prvních let. Ráda bych viděla, jakým způsobem jednala se svým synem, když 
věděla, že ho bude moci ovlivňovat jen krátkou chvíli. Věděla, že nevyhnutelně bude obrácen na kulturu, 
která nezná Boha. Když dokončila své denní povinnosti, možná mu zpívala písně, modlila se s ním a 
vyprávěla mu příběhy o Bohu.  
  
Jak trávím svůj čas a energii s mými vlastními malými dětmi? Převažuje jejich čas u obrazovky nad dobou 
strávenou v církvi? Otočím se jednoho dne a budu litovat příliš naplánovaného života, který nechává 
pramálo času a energie pro vytváření hlubokého a osobního vztahu s Bohem? Je moje reakce na 
loužičky a hádky příkladem slitování a trpělivosti? Učím je modlit se, když jdou věci ztěžka, nebo je učím 
si stěžovat, utápět se v tom a ustoupit?  
  
Pane, pomoz mi být jako Jochebed. Ať nikdy nepromarním ani chvilku se svými vzácnými dětmi, když 
vím, že jednoho dne budou vypuštěny do kultury, která Tě nezná. Pomoz mi vést příkladem, neustálou 
modlitbou, uctíváním a velebením Tebe ve všem, co dělám. Věřím Tvému plánu pro své děti. Modlím se, 
abys je použil, aby ukázaly Tvou lásku světu a vedly ostatní ke Tvé pravdě. Amen.  
 
 
Poznámka: Jodie Marcantoni, DNP, FNP-BC, RN, má zdravotnickou školu a je diplomovanou rodinnou sestrou. Je maminkou na 
plný úvazek a pomocnou profesorkou na Univerzitě Simmons. Se svým manželem Jaredem a syny Jacobem (4) a Josephem (2) 
navštěvuje církev v Hazelwood v Missouri.   

  

Od editorky 
Bůh dělá mocné skutky! 



Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, arabštině, čínštině, 
češtině/slovenštině, holandštině, francouzštině, gruzínštině, němčině, řečtině, maďarštině, 

italštině, japonštině, korejštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, 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"!  
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