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Bůh nás zaopatřuje silou 
Stephanie Gossard 

 

Než vyrazím na výlet, tak si jako matka postiženého dítěte ráda zjistím všechno, co 
potřebuji, dopředu. Sbalím všechno, co budeme potřebovat. A pak sbalím všechno, co 
bychom mohli potřebovat. Bůh tímto způsobem nefunguje. Vidíme takový příklad v Bibli, 
když byl Eliáš hladový. Bůh mu zajistil jídlo. „A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a 
chléb i maso večer a z potoka pil.“ (1. Královská 17:6) Bůh mu nezajistil zásobu jídla; 
místo toho mu dal jídlo přesně, když ho potřeboval. Bůh zaopatřuje potřeby naší rodiny 
stejným způsobem.  
  
Přiznávám, někdy mi připadá, že moje síla pro dnešní den není dostatečná. Když se 
modlím, často se ptám Boha na budoucnost. Chci vidět začátek a konec cesty. Chci vidět 

celý plán. Chci hned na začátku cesty všechny nástroje, prostředky a sílu. Ale místo toho nám Bůh slibuje, že 
nás zaopatří. Toto ujištění najdeme ve Filipským 4:19: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého 
bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ Zůstávat v tomto zaslíbení vyžaduje důvěru. Musím se na něj spolehnout, 
že naplní mé naléhavé denní potřeby, stejně jako potřeby, které přijdou v budoucnosti.  
  
Jsou dny, kdy jsem přemožena vším, co je potřeba. Moje dítě má potřeby, které nedokážu zajistit, ani dnes, 
ani v budoucnu. Ale Bůh není přemožen. Místo toho, když je moje síla pryč, On poskytne svojí sílu. Jak se 
říká v Exodu 15:2, „Hospodin je má záštita a má píseň.“ Bůh nejen zaopatřuje naše fyzické potřeby, On také 
posílá lidi, aby mluvili do mého života. Posílá ty, kteří mě mohou doprovázet na mé cestě a nabídnout 
moudrost, radu a společenství. Jaké požehnání je spojit se s ostatními v těle Kristově.  
  
I když nečelíte stejným výzvám jako naše rodina, všichni si můžeme být jisti, že Bůh zná naší cestu a 
poskytne nám sílu přesně, když jí potřebujeme!  
  
Poznámka: Stephanie Gossard je správce webového obsahu programu Žen modlitby ABLE. Služba ABLE funguje v církvích, které přijímají, věří, milují a objímají 

jednotlivce a rodiny, které jsou ovlivněny postižením.    

 

 

 

 

 
 

   

Síla na cestu 
Erin Rodrigues 

 



„Pane, prosím, dej mi sílu.“ Už jste někdy pronesli tuto obvykle malou, ale velmi upřímnou 
modlitbu, ať už nahlas nebo jen šeptem? Nejste sami.  
 
Jako matky investujeme svůj čas, energii, lásku, úmyslně i na modlitbách. Vychováváme 
naše děti, učíme je Boží Slovo a ujišťujeme se, že rozumějí principu věrnosti Božímu 
domu. Mluvíme s nimi před spaním, řešíme jejich nesouhlasy, pomáháme jim s domácími 
úkoly, dáváme jim pusinky a objetí, vaříme a vyžadujeme rodinné večeře okolo jednoho 
stolu – a to je jenom špička ledovce! Pokud jste aktivní ve službě, můžete být ještě více 

zaneprázdnění.  
 
Pokud nejsme opatrní, je snadné být občas během této cesty zničený, vyhořelý a vyčerpaný, zatímco se 
snažíme být pro naše děti tím božím příkladem, na kterém jsou závislé. Zůstat silný uprostřed neustálého 
vyčerpání zásob, není jednoduché.   
 
Když dokážeme nechat náš denní chaotický rozvrh na později a každý den si uděláme čas jít před Boží trůn, 
stane se v nás něco mocného. Dává nám na tu cestu nadpřirozenou sílu. Naplňuje naši mysl pokojem, který 
převyšuje každé pomyšlení. Naše každodenní starosti a stresy nahrazuje radostí a silou, zatímco šeptá do 
nejhlubších částí našich srdcí a dává nám vědět, že všechno bude v pořádku.   
 
Izaiáš 40:29-31 nám připomíná, „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou 
zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; 
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“  
 
Můj příteli, životní cesta mateřství bude vždycky plná vrcholků hor a údolí; ale s každým údolím, kterým 
projdete, najdete sílu, protože tuto cestu můžete najít pouze v Něm.  
 
„Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu 
budu vzdávat chválu. Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného.“ (Žalm 28:7-8) 
  
 
Poznámka: Erin Rodrigues sloužila posledních deset let spolu se svým mužem a dvěma dětmi jako misionáři v Portugalsku.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Síla, která přichází včas!  
Jodi Smith 

 

Když zvednu svůj zvonící telefon, slyším zvuk houkající sirény, který se mísí s hystericky 
plačícím hlasem mé dcery. Konečně jsem mezi vzlyky zaslechla, jak říká, „Mami, něco 
hrozného se děje s Amelií!“ Když se zeptám, „Miláčku, co se děje?“, ona mezi vzlyky odpoví: 
„Musím jít, sanitka je tu.“  
 
Můj muž a já jsme se začali modlit. Právě jsme se vrátili domů z dlouhé misijní cesty a 
ukládali se ke spánku. Když jsme se s manželem začali modlit, otočil se a řekl, „Bůh mě 
právě ujistil, že všechno bude v pořádku.“  

 
„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ (Žalm 46:2)  
 
Amelii, naší vnučce, byly tři dny. Naše dcera Kaitlin a její manžel Phillip si ji právě přinesli z porodnice. 
Všechno bylo v pořádku, mysleli si. Kaitlin, vyčerpaná z porodu, si lehla, aby se chvilku prospala, zatímco 
Phillip dával pozor na Amelii, když spala. Najednou byla modrá – nedýchala! Rychle ji zvednul z postýlky a 
začal ji plácat po zádech a ona začala znovu dýchat. S úlevou ji položil zpátky.  
 
Stále byli velmi neklidní a znepokojení, a tak ji vzali a odjeli na pohotovost do Dětské nemocnice v Kansas 
City. Protože měli prázdnou nádrž, zajeli na benzínku, aby natankovali. Když Phillip tankoval benzín, moje 
dcera začala křičet, „Ameliah nedýchá!“ Tentokrát rychle volali 911. Během pár minut přijelo několik 
policejních aut, hasiči a sanitka. Záchranář rychle vytrhl Amelii z náručí mé dcery a začal ji znovu oživovat.  
 
„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.“ (Filipským 4:6-7)  
 
Přednesli jsme své žádosti Bohu a přišel pokoj. Ačkoli jsme ještě nerozuměli všemu, tehdy jsme věřili a 
nespoléhali na své vlastní porozumění. (Přísloví 3:5-6) Bůh má vždy porozumění. Nevěděli jsme, co se 
přihodí v následujících několika měsících, ale věděli jsme, že všechno bude v pořádku. Uměli jsme se 
spolehnout na Boha.  
 
Po mnoha vyšetřeních lékaři informovali rodinu, že Ameliah má vážnou spánkovou apnoi. Aby mohla jít 
domů, potřebovala by tracheotomii a být na ventilátoru. Jinak by to pravděpodobně nezvládla. Během studie 
jejího spánku přestala dýchat více jak padesátkrát během jedné hodiny. Vypadalo to úplně beznadějně, ale 
Bůh řekl, „Všechno bude v pořádku.“  
 
S bolestí jsme sledovali Kaitlin a Phillipa zlomené v slzách a smutku, když uslyšeli diagnózu a prognózu. 
Jejich naděje se rozpadla na popel. Přesunuli Amelii na oddělení novorozenecké intenzivní péče. Bůh zasáhl 
a udělal to, co umí nejlépe. Den za dnem se její čísla zlepšovala a Ameliah vyžadovala méně kyslíku. O 
měsíc později se Ameliah vrátila domů bez ventilátoru a jen s malým množstvím kyslíku.  
 
Doktoři nám řekli, že tu noc, kdy jsme přivezli Amelii na pohotovost, nevěřili, že to Ameliah zvládne. Ale Bůh 
měl jiné plány. Modlitba mění všechno. Dnes je Ameliah prosperující dvouletá dívka a nemá žádné 
přetrvávající obtíže z jejích hrozivých prvních měsíců života. Modlitba změní všechno!  
 
 
Poznámka: Jodie Smith a její manžel byli dvacet let pastory a posledních sedm let evangelizovali. Jedenáct let sloužila jako oblastní vedoucí Žen modlitby v 
Missouri. Jodie mluví celostátně I mezinárodně a napsala tři knihy, kde ukazuje svou vášeň pro emocionální uzdravení.  

 
 

   

Od editorky 
 

Bůh dělá mocné věci! 
 

Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v:  
angličtině, arabštině, zjednodušené čínštině, tradiční čínštině, češtině, holandštině, 
fidžijštině, filipínštině, francouzštině, němčině, řečtině, italštině, japonštině, polštině, 
portugalštině, rumunštině, španělštině, svahilštině, švédštině, thajštině 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!   
Také prosím pozvěte svoji skupinu, aby ZDARMA odebírala tento newsletter na 
adrese: debiakers@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 newsletter ZDARMA 
a o naší facebookové stránce!  

  

 
 

   



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) 

 

 

 

 

 

 

 


