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Odevzdala jsem svou rodinu do Jeho rukou 
Sandra Morgan 

 

Během let jsem se naučila odevzdat svoji rodinu do Božích mocných a milujících 
rukou. Určitě byly chvíle, kdy jsem mu vstoupila do cesty. Myslela jsem si, že vím, co 
je nejlepší, jen abych sobě a druhým způsobila stres a bolest. Měla jsem svůj díl žalu. 
Zažila jsem chvíle, které se mi nelíbily, nebo jsem jim nerozuměla – ztratila jsem své 
milované při tragédii nebo při úmrtí v nízkém věku, dítě s diagnózou, která mu změnila 
život – příležitosti k otázkám, co se děje v mém světě, příležitosti cítit vůči Bohu hněv.  
 
Nikdy nezapomenu na chvíli, která nastala asi před rokem, chvíli, která na věky 
změnila moje přemýšlení. Dostala jsem se velmi blízko k tomu, abych ztratila něco 
velmi vzácného, protože jsem neodevzdávala okolnosti své rodiny Bohu. Dovolovala 

jsem strachu, aby mě ovládal. Jako reakci na strach jsem velmi často citovala Žalm 56:3, „Přichází den 
strachu, já však v tebe doufám.“ Naučila jsem se dělat věci, i když mám strach.  
 
První Petrova 5:7 říká, „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“ Tento verš je tak 
jednoduchý, ale my ho děláme složitý tím, že dovolujeme našim vlastním myšlenkám, aby vstoupily do cesty, 
dovolíme pochybnosti a strachu, aby vládl. Vložit tady znamená „hodit“. Nemůžeme očekávat, že Bůh od nás 
pouze vezme naše obavy; musíme Mu je odevzdat. Nikdy o nás nepřestane pečovat. Koncovka „eth“ ve slově 
careth (pečovat) znamená, že o nás pečuje nepřetržitě. On nás zkrátka nikdy nepřestane milovat a pečovat o 
nás.  
 
Jako ženy máme tendenci být úzkostlivé. Například mému nejmladšímu synovi byl diagnostikován nádor 
míchy, když mu bylo čtrnáct, a navždy mu to změnilo život. Dnes je mu dvacet a z velké části je schopen se o 
sebe postarat; ale jeho stav se zhoršuje. Přistihla jsem se, že si dělám starosti, kdo se o něj postará, až tady 
jeho otec a já nebudeme nebo nebudeme schopní mu pomáhat. Nedávno jsem cítila, jak mi Pán klade na 
srdce Matouše 6:34, „Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti.“ Vím, že nás tento verš 
neomlouvá, abychom nedělali plány a přípravy pro jeho budoucnost, ale povzbuzuje mě, abych vložila svou 
důvěru v Boha a věřila, že On drží budoucnost ve svých rukách. Jeho schopnost postarat se o mého syna je 
mnohem větší než moje. On má pro něj plán a záměr, který jde mnohem dál, než já dokážu pochopit.    
 
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj 
Boží, převyšující vaše pomyšlení, bude střežit vaše srdce a mysl v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4:6-7)  
 
 Jediné bezpečné místo, kam můžu vložit svou rodinu, je do Božích rukou. S mnohými modlitbami děláme 
všechno, co můžeme, podle Písma. Tím vykonáme svůj díl, abychom je připravili a umožnili, aby nás obklopil 
Boží pokoj.  
 
 
Poznámka: Sandra Morgan a její manžel, Jeffrey, jsou pastory církve Centrum naděje v Mountain Home v Arkansasu. Je maminkou čtyř kazatelů a babičkou dvou 
krásných vnoučat (a další je na cestě). Cítí se nadmíru požehnaná.   

 

 

 

 

 



 

   

Modlitba za mou rodinu  
Elizabeth Turner 

 

Než jsme byli s manželem spaseni, přemýšleli jsme, jestli máme mít děti, protože jsme si 
mysleli, „Jak můžeme vychovat děti, aby z nich vyrostli dobří lidé?“ Pak jsme přišli do 
církve a pochopili jsme, že bible obsahuje všechny vzorce, které potřebujeme, abychom 
vychovali svoje budoucí děti dobře. „Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, 
ani když zestárne.“ (Přísloví 22:6)  
 
 
Později když jsem slyšela kazatelovu ženu vyučovat o výchově dětí a popisovat, jak se za 
každé ze svých dětí každý večer, když usnuli, modlila za dveřmi jejich pokoje, rozhodla 

jsem se, o co chci žádat Pána pro naše budoucí děti, a začala jsem se za ně každou noc modlit. Tady jsou 
mé modlitby, doplněné o jejich jména, poté co se narodily. 
 
Ježíši, děkuji Ti za naši Rebeccu. Spas ji, aby byla v nebi, Ježíši. Ať to stojí cokoli, spas ji, aby byla v nebi!  
  
Ježíši, dej jí nějaké dary, které může využít pro Tvou slávu, a učiň cestu, aby ty dary využila jen pro Tvou 
slávu.  
  
Dej mému muži a mně moudrost, abychom ji vychovali takovým způsobem, že bude CHTÍT Ti sloužit, že 
bude DYCHTIT Ti sloužit a že Ti BUDE sloužit, Ježíši, každý den svého života.  
  
Pomoz jí vidět ten starý, převrácený svět takový, jaký opravdu je, aniž by byla toho světa součástí. Dej jí 
odpor ke hříchu, ale slitování s hříšníkem. A ať jí to všechno pomůže vážit si Tebe, Ježíši, Tvého slova, Tvého 
Ducha, Tvé Pravdy, Tvého lidu a Tvé církve.  
  
 Když budeš dost dlouho otálet, aby se vdala, modlím se, abys už teď vychovával toho mladého muže, aby Ti 
dobře sloužil. Pomoz jim oběma, aby věděli, že pro ně není nikdo jiný, ale že jsou jeden pro druhého, až 
přijde správný čas. Ježíši, dej jim trpělivost, aby čekali na tvůj dokonalý čas.  
 
Modlím se, aby hledali ve všech věcech Tebe; aby tě hledali, kdy se mají vdát/oženit a kdy mají mít děti. A 
modlím se, aby každé dítě, které budou mít, bylo obrovským požehnáním pro jejich práci pro Tebe a ne 
překážkou. Pomoz jim, aby vždy pracovali pro Tebe jako rodina. Modlím se, abys každému z nich dal službu, 
aby konali Tvoje dílo. A Ježíši, dej každému z nich pevnou vůli, odhodlání, lásku a břemeno, které potřebují, 
aby vydali všechno do Tvého díla, ve jménu Ježíše. Amen.  
 
 
Poznámka: Elizabeth Turner a její manžel sloužili třicet šest let jako misionáři UPCI v Jižní Koreji a bývalém Sovětském Svazu a nyní vyučují na Biblické škole v 
Indianě. Zjistila, že modlitby za její děti, a nyní vnoučata, byly efektivní, protože jsou všichni spaseni a aktivní v církvi. Její syn s rodinou jsou misionáři UPCI 
v Estonsku a její dcera je zapojená do biblických kvízů a slouží v nedělní škole.  
  

 

 

 

 

 
 

   

Moje rodina v Božích rukách  
Anne Johnston 

 

„Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích.“ (Deuteronomium 33:27) 
  
Jak je vzrušující držet poprvé v náruči nové miminko. Poděkovali jsme Bohu, že nám 
požehnal tímto vzácným dítětem. Pak se nás zmocnil strach. Uvědomili jsme si, že jsme 
zodpovědní, abychom to dítě chránili a vychovali ho, aby milovalo Boha a sloužilo Mu. 
Jak vůbec můžeme takový úkol splnit?  
  
Nastala zvláštní chvíle, kdy představujeme naše dítě Pánu. Když pastor drží to malinké a 
modlí se za něj, cítíme Boží přítomnost, která nás obklopuje. V našich srdcích roste víra, 

že nám Bůh dá směr a vedení, které potřebujeme, abychom zformovali jeho život. Jsme jen správci.   
  
Jak dítě roste a přibývají mu bratři a/nebo sestry, úkol se stává náročnějším. Ale Pán nás ujišťuje, že je 
s námi na každém kroku. Naší povinností je vzít děti do nedělní školy a do církve, vystavět v našem domě 

 

 

 

 



rodinný oltář a učit je, jak číst bibli a jak se modlit. Jaká je to radost, když vidíme, jak otevírají svá srdce Bohu 
a jak Jeho láska naplňuje jejich život.  
  
Učíme je, že Bůh má plán pro jejich život, že chce, aby si opatrně vybírali své přátele a aby byli otevření k 
Jeho volání. Radíme jim ve výběru jejich kariéry, modlíme se, aby jim Bůh pomohl, aby dělali moudrá 
rozhodnutí. Uděláme nějaké chyby? Samozřejmě že ano, ale stojíme na zaslíbení, že Bůh činí všechny věci 
pro naše dobro.  
  
Přijde den, kdy opustí náš domov a půjdou svou vlastní cestou do světa. Nebudeme s nimi, abychom jim radili 
při každém rozhodnutí, které musí učinit. Věříme, že s Boží pomocí jsme udělali to nejlepší, abychom je 
připravili. Nyní se musíme vzdát své kontroly a vydat je do Božích rukou. Stále je budeme milovat, modlit se 
za ně a budeme tady pro ně, když zavolají. Necháme odejít jakýkoli strach, který máme, a budeme věřit 
Bohu, že bude pokračovat své dílo v jejich životech.  
  
Když se jedno z našich dětí rozhodne odejít ode všeho, co jsme ho naučili, nepřítel by nám rád řekl, že jsme 
selhali. V tu chvíli se musíme spolehnout na Boha a uvědomit si, že On se o ně postará mnohem lépe než 
my. Denně v modlitbě voláme jejich jméno, připomínáme Bohu, že jsou Jeho děti, a věříme Mu, že je uzdraví.  
  
Nemůžeme je přinutit, aby sloužili Bohu, ale s Bohem je všechno možné, a nezáleží, jak staré naše děti jsou, 
necháváme je bezpečně v Jeho rukách. Nikdy se nepřestaneme modlit a věřit, že On má vše pod kontrolou a 
že On dělá všechny věci pro naše dobro.  
  
  
Poznámka: Anne Johnston je absolventkou UPBI (nyní Severní křesťanská škola) v Novém Brunšviku, dítě Božích služebníků, které bylo většinu svého života 
zahrnuto do různých aspektů evangelizační práce. Matka tří dětí a babička šesti vnoučat, Anne navštěvuje Sjednocenou letniční církev v Pointe Claire v Quebecu a 
je členkou překladatelů bible The King’s Translators.  

 

 

 

  

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! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
Také prosím pozvěte svoji skupinu, aby ZDARMA odebírala tento newsletter na: Ladies 
Prayer International 
  
nebo pište email na: 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 
newsletteru 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)  

 

 

 

 

 

 


