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Bůh zázraků
Kiersten Paul

Matky mají vyučovat své děti. Ale některé důležité lekce se nejlépe naučíme my od
svých dětí. Lekce dětské víry je jednou z nich.
„Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se
pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ (Matouš 18:3-4)
Dětská víra je bez podezření, cynismu nebo strachu. Je nevinná a má smělou důvěru
v Boha a Jeho slovo. Víra dítěte je čistá a upřímná. Dítě neřeší, proč Bůh něco neudělá. Má jednoduchou
víru v Boží schopnost vykonat to, co Boží Slovo říká.
Když jde o víru v zázraky a uzdravení, děti neváhají a věří. Naše tehdy čtyřletá dcera Caroline se sama
od sebe chtěla modlit za zraněnou nohu mé maminky. Sedla si na zem, položila své útlé ruce na bolavou
nohu mojí maminky a modlila se jednoduchou modlitbu víry. Je snad nějakým překvapením, že se mojí
mamince noha uzdravila?
V naší dospělé chůzi s Bohem se snadno staneme zatvrdlými nezodpovězenými modlitbami za uzdravení
a přijmeme všelijaké zrádné myšlenky, abychom se sami ochránili před zklamáním. Některé z těch
myšlenek mohou obsahovat „není to Boží vůle“ nebo „Bůh má s touto nemocí záměr“.
Když čteme Bibli, přináší nám to víru věřit tomu, co jsme četli. „Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou
zprávou je slovo Kristovo. (Římanům, 10:17, B21) Můžeme věřit, že On už za uzdravení zaplatil a Jeho
vůlí je uzdravit. Izaiáš 53:5 říká, „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“
Nedávno jsem byla uzdravena z osmnáct let trvajícího problému s ramenem, za který jsme se mnohokrát
modlili, ale bez výsledku. Během záplavy zázraků při volání k oltáři jsem zjistila, že potřebuji jednoduše
věřit a přijmout Ho pro to, co říká Jeho slovo. Ježíš přijal rány za moje uzdravení a uzdravení je moje;
potřebovala jsem věřit a přijmout to. Toho dne jsem byla uzdravena. Nejen že bylo uzdraveno moje
rameno, ale také oční choroba, kterou jsem trpěla. Bůh to chtěl udělat, ale chyběla mi dětská víra.
Stejně jako moje dcera, která věděla, že Ježíš uzdraví moji matku, ať i my říkáme jako je v Lukášovi 1:38,
„Staň se mi podle tvého slova.“
Poznámka: Keirstin Paul je vděčná, úsměv šířící, Ježíše milující maminka, oddaná šíření světla tohoto slavného evangelia.
V současnosti pracuje pro Boha v Barceloně ve Španělsku spolu se svým pohledným mužem Ryanam a drahými dětmi, Caroline a

Monte. Je dcerou misionářů Monteho a Dianny Showalter a vyrostla ve střední Americe.

On je Bohem zázraků
Francisca Kear

Procházela jsem obdobím velké bolesti a v té době jsem začala horlivě hledat Boží
přítomnost. Byla jsem sama; ani jsem nemluvila jazykem té země, a tak jsem volala
k Bohu o zázrak. Odpověděl mi takovým způsobem, že jsem cítila, že se něco změnilo.
Netušila jsem, že mě Bůh tvaroval, uzdravoval mě zvnitřku ven. „Ty jsi Bůh, který činí
divy! Svoji moc jsi dal národům poznat.“ (Žalm 77:15)
„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“ (Jan 16:13)
Když jsem k němu volala, vysvobodil mě z bolesti a deprese. Ale potřebovala jsem něco víc. Mnohokrát
jsem se cítila prázdná a bez naděje – až jednoho dne jsem poslechla Boží hlas. V nejtemnější hodině
mého života On učinil zázrak. Přivedl mě zpátky a já jsem řekla ano, Pane, staň se tvá vůle.
Byla jsem nejstarší z dvanácti dětí a naučila jsem se věřit Činiteli zázraků od své matky. Modlili jsme se
jako rodina a maminka nám říkala, abychom vždy byli poslušní a dělali Jeho vůli. Jako dítě jsem viděla,
jak nám víra mojí matky přinesla na stůl jídlo. Mnohokrát jsme neměli žádné jídlo a neměli jsme si ho jak
koupit. Maminka se v noci modlila k Činiteli zázraků a další den nám jídlo dorazilo k našim dveřím.
Naučila jsem se Mu věřit v malých věcech a vzdát Mu slávu. On je Bůh zázraků a nikdy nepřijde pozdě.
Bůh v mém životě ukázal mnoha způsoby svou nadpřirozenou moc. Pracuje nad rámec lidského
porozumění. Sloužíme věrnému Bohu, který touží po naší věrnosti. On uzdraví všechny nemoci. On je
náš chlebodárce, náš vysvoboditel, náš pokoj, naše radost. Tvůrce a dokonavatel naší víry. Je ten, kdo si
nás vybral a povolal. Jsme ochotní? Já ano; a ty?
Pokud se cítíte nejistí, prázdní, ztracení uprostřed všeho toho, co vidíte nebo slyšíte, vraťte se do Božího
Slova. Čiňte pokání. Odpouštějte. Volejte k Ježíši. Postavte v modlitbě oltář. Dělejte to, k čemu vás Bůh
povolal, než bude pozdě.
„On je tvá chvála. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi viděl na vlastní
oči.“ (Deuteronomium 10:21)
On je Bohem zázraků, znamení a divů. Nic s Ním není nemožné. Dnes jsem tady, protože učinil v mojí
duši zázrak. Uzdravil mě a jasně mi ukázal, že mi dává naději a budoucnost. Někdo se přimluvil, Pán to
slyšel a přišel mě spasit. Věřím, že každá slza je modlitba, která čeká, až se stane zázrak. Odpověď je na
cestě.
Poznámka: Francisca Kear se přestěhovala z Brazílie do USA v roce 2001 a sama se naučila anglicky. Je matka modlitebnice a
manželka pastora v Apoštolské církvi Živá voda v Caribou v Maine.

On je stále Bohem zázraků
Maci Pedigo

Někteří by řekli, že dnes se zázraky nedějí. Jsem přesvědčená o opaku.
28. března 2011 byl jasný slunečný den. Jeli jsme do Chicaga na jarní prázdniny, můj
bratr Gergeon řídil s tatínkem na sedadle spolujezdce a já s maminkou jsme byly vzadu.
Už jsme byli nějakou dobu na cestě, když jsem uslyšela, jak maminka vykřikla, „JEŽÍŠI!“.
Ve zpomaleném záběr jsem skrz přední sklo viděla, jak se země naklání v podivném úhlu.
Zavřela jsem oči a připojila jsem se k máminu křiku, „Ježíši!“. Myslela jsem si, „Převrátíme
se! Lidé zemřou, když se převrátí!“
Jeli jsme rychlostí po dálnici, zlomila se nám náprava, naše dodávka se dvakrát převrátila a klouzala přes
středovou čáru do protisměru. Naštěstí se přední kola zachytila za ocelové lano a srazilo nás to do
středového pruhu. Dodávka přistála na straně řidiče a tatínek a já jsme viseli na bezpečnostních pásech.
Když jsme se ujistili, že nebyl nikdo zraněn, uslyšeli jsme kroky mužů na boku, nyní už na střeše, auta.
Vytáhli nejdříve tatínka a pak zbytek nás skrz kufr.
Naše rodina stála pohromadě, nezraněná, a dívala se na vrak auta. Chvíli jsme děkovali Bohu za Jeho
ochranu, pak někdo zakřičel tatínkovo jméno. Hudební skupina Royal Tailor Band zastavila. Naložili naše
věci do své dodávky a odvezli nás do domu našeho bratrance, který byl jen několik mil odsud.
Když jsme dali fotky z nehody na Facebook, jedna dáma z naší církve poslala mamince email, kde
popisovala sen, který měla před šesti týdny. Jasně viděla naše nabourané auto. Viděla tatínka, jak visí
mrtvý na bezpečnostním pásu na sedadle spolujezdce. Řidič, kterého nerozpoznala, se k ní otočil a řekl,
„Modli se za rodinu Pedigovu.“ Okamžitě se modlila a zavolala dalším dvěma ženám, aby se také modlily.
V den naší nehody zrovna řídila, když ji Pán přiměl, aby se za nás modlila. Zastavila na krajnici vozovky,
zavolala svým modlitebním kamarádkám a začala se za nás přimlouvat. Čas, kdy maminka přidala fotky
na Facebook byl přesně stejný jako ten, kdy jí Pán přiměl zastavit a modlit se.
Šest týdnů před naším největším nebezpečím si Bůh použil sen, aby pobídl k modlitbám jako přikrytí, aby
nás ochránil před smrtí. Všechno měl pod kontrolou. Dokonce nám poskytl po nehodě i dopravu do
bezpečí.
Bůh stále činí zázraky. Slyší naše modlitby a ať už je naše potřeba velká nebo malá, pro Něj je to stejné.
Jak se říká v Jeremiášovi 32:27, „Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco
nemožného?“
Poznámka: Maci Pedigo je absolventkou Biblické školy v Indianě a v současnosti slouží jako hudební vedoucí a administrativní
pracovnice v Přístavu nadějě v New Haven v Connecticutu.

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!
Navštivte Ženy modlitby na Facebooku a dejte nám "like"!

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)ink

