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Když se modlíte, dějí se zázraky 

Larissa Havens 
 

„A Ježíš na ně pohleděl a řekl: ‚U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné 
všecko.“ (Marek 10:27)  
 
Není to úžasný verš? Zázraky si většinou představujeme jako otevření očí slepých a když 
chromý začne chodit, ale je tolik zázraků, které přehlížíme. Zázrak je, když Bůh způsobí, že 
se stane něco, co by se přirozeně nestalo. Naše mysli si představí spousty možností, 
přesto Boží tvořivá moc může udělat mnohem více, než cokoli v naší představivosti 
(Efezským 3:20).  
 

Když jsem byla malá holčička, moje učitelka v nedělní škole nás učila se modlit. Měla seznam zemí, které 
potřebovaly církev. Každému studentovi dala jednu zemi a my jsme věděli, že je to naše zodpovědnost, 
abychom se za tuto zemi po nějakou dobu modlili. Modlila jsem se za zemi, kterou jsem dostala, ale neviděla 
jsem okamžité výsledky. O několik let později jsem potkala misionáře, kteří byli poslání do země, za kterou 
jsem se modlila. Povzbudilo to mou víru, vidět a mluvit s lidmi, kteří byli odpovědí na moje modlitby. Příště, 
když jsem se modlila, bylo jednodušší věřit, že Bůh slyší moje modlitby a že ty modlitby mají význam.  
 
O mnoho let později jsme s manželem jeli na konferenci, kde byla přidělená místa k sezení. Když jsem se 
posadila, brzy jsem zjistila, že sedím vedle misionářského páru, který stále pracoval v zemi, za kterou jsem se 
před mnoha lety modlila. Znovu to povzbudilo mou víru. Bůh slyší i jednoduché modlitby. Nic pro Něj není 
příliš velké nebo příliš malé.  
 
„Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?“ (Jeremiáš 32:27)  
 
Když se modlíme, Bůh slyší naše modlitby. Možná vždycky neodpoví způsobem nebo v čase, který my 
chceme, ale dělá to pokaždé dokonale. Když se modlíme, učíme malé oči (naše děti nebo mladé lidi), které 
se na nás dívají, modlit se. Mám nyní malou holčičku a někdy si říkám, jak ji budu schopná učit. Učím se, že 
to bude chtít čas, sledovat maminku a tatínka, jak se modlí a hlavně mít svoje vlastní osobní chvilky s Bohem. 
Vy i já máme vliv na ty okolo nás, tak pojďme dělat to nejlepší, co umíme na modlitbách, a ukažme Boží moc 
jedné generaci za druhou (Žalm 145:4).  
 
 
Poznámka: Larissa Havens je manželkou a matkou. Se svým manželem slouží jako misionáři v Lotyšsku. 

 

 

 

 

 

  

  

Kde jsou zázraky?  



Jessica Marquez 
 

„Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové?“ 

(Soudců 6:13) 

  

V Soudcích se Gedeon hádal s andělem, který byl poslán z nebe, aby mu mluvil 

boží slovo. Byl vybrán, aby vedl Boží lid do války, která bude vyhrána takovým 

způsobem, že bude oslavován pouze Bůh.  

  

Přesto se Gedeon, stejně jako tolik z nás, kteří by mohli být vybráni, okamžitě zeptal, „Ale kde jsou 

zázraky?“ Jsme generace, která hledá znamení; hledáme divy; voláme po zázracích. Během 

těžkostí, ztrát a útlaků zapomínáme, že jsme nebyli vybráni, abychom hledali, ale byli jsme vybráni, 

abychom měli zázraky, znamení a divy a abychom následovali ty, kteří věří.  

  

V říjnu jsem sloužila v Castroville v Texasu. Cítila jsem vedení Ducha, abych požádala osobu, která 

trpí divertikulitidou, aby si přišla dopředu pro modlitbu. K oltáři přišel muž a já jsem se otočila na 

svého manžela a požádala ho, aby se ke mně připojil. Věděla jsem, že se mám modlit a 

napomenout tu nemoc, která trápila jeho tělo. Po shromáždění jsme pokračovali na naší cestě.  

  

V prosinci jsem dostala zprávu. Ten muž, bratr Levi, mi oznamoval, „Sestro Marguezová, roky jsem 

trpěl divertikulitidou. Přišlo mnoho evangelistů, včetně vás. Bůh pro mě nikdy neučinil zázrak. 

Později v tom týdnu jsem se připravoval na operaci. Řekl jsem své lékařce, nebuďte překvapená, 

když nic nenajdete. Po vaší modlitbě jsem očekával plné uzdravení. Doktorka mi později zavolala a 

řekla, „Pane Levi, vaše diagnóza není to, co bych vám chtěla říct. Máte asi tak deset let života.“ 

(Když jsem to četla svému manželovi, řekla jsem, „Hmm, to není úplně ta zpráva, kterou chcete 

slyšet, když se modlíte modlitbu víry, ale pojďme číst dál.“)  

  

Bratr Levi pokračoval ve psaní, „Řekl jsem své ženě, ‚Pokud mám už žít jen několik let, udělám 

všechno, co můžu, pro Boží království, než mě Pán zavolá domů‘. Pak jsme odjeli na výroční 

dovolenou. Sestro Marquezová, s diagnózou, kterou mi dala, musela moje lékařka za specialistou. 

Oba zkoumali moje testy a výsledky. Když jsem si sedl na verandu, zavolala mi moje doktorka. 

Řekla, ‚Pane Levi, vím, co jsem viděla. Vím, jakou diagnózu jsem vám řekla. Ale něco se stalo. 

Nepotřebujete operaci. Vaše diagnóza se změnila, budete žít tak dlouho jako jakýkoli jiný člověk, 

který se o sebe stará tak, jak by měl. Nevím, co se stalo.‘“ Bratr Levi jí řekl, „Vím, co se stalo. Bůh 

uzdravil moje tělo!“ 

  

Napsala jsem ženě pastora bratra Leviho Deanně Sibleyové a ona řekla, „Sestro Marquezová, byl to 

zázračný zvrat událostí.“ Odpověděla jsem, „Sestro Sibleyová, taková svědectví mám nejraději. Když 

musí doktor zavolat a zrušit svoji diagnózu. Protože BŮH získá VŠECHNU slávu!“  

  

Zázračný zvrat událostí. To umí můj Bůh.  

  

Pokud se, jako Gedeon, sama také ptáš, „Kde jsou zázraky,“ jen se podívej kolem sebe, moje 

přítelkyně. Můj Bůh může obrátit jakýkoli scénář a jakoukoli diagnózu v okolí během chvilky.  

  

  
Poznámka: Jessica M. Marquez je ustanovenou služebnicí UPCI. Je zakladatelkou a ředitelkou mezinárodní služby žen pro ženy a je mezinárodní evangelistkou a 

mluvčí na konferencích. Spolu se svým manželem jsou pastory v Little Rock v Arkansasu. Za největší požehnání považuje být manželkou Antonia a maminkou svých již 

 

 

 

 



dospělých dětí Antonia ml., Lexy a Joey.  

   
 

  

  

Viděla zázrak 

 Lesa Lashbrook 
 

Když jsem se začala modlit a přemýšlet nad tím, o čem Bůh chce, abych se s vámi 
sdílela, moje mysl zaplavily vzpomínky na dobu, kdy moje děti byly příjemci zázraků, za 
které se modlily. Byli jsme požehnáni pěti dětmi. Vybrala jsem si, že s vámi budu sdílet 
zkušenost mé nejstarší dcery, ale prosím vězte, že všechny moje děti viděli zázraky. Ty 
další si necháme na jindy.  
 
Sophii bylo pouhých patnáct, když měl můj manžel svou první operaci srdce, kdy mu 
byla vyměněna srdeční chlopeň. Předpokládalo se, že operace proběhne bez 
komplikací, vzhledem k jeho nízkému věku třicet devět let. Když byla operace 

dokončena, přišla ke mně operující lékařka a řekla mi, „Byla tam značná kalcifikace a dělali jsme, co jsme 
mohli, ale existuje tady určité riziko mrtvice v nejbližších hodinách. Zavoláme vám, pokud se vyskytnou 
komplikace.“  
 
Moje dcera si zvolila, že bude ten den sama doma, zatímco mladší sourozenci byli u svých kamarádů. Řekla 
jsem Sophii, co říkal doktor a ona se na mě podívala s naprostým klidem a řekla, „Mami, bude mít mrtvici, ale 
musíš vědět, že bude v pořádku.“ No teda! Nebyla jsem si jistá, jak mám reagovat. Byla to víra? Skutečně 
odrážela to, co jsme ji učili?  
 
Další ráno jsem vstoupila na kardiologickou jednotku intenzivní péče a pozdravila mě lékařka, která byla velmi 
šokovaná, že mi nikdo nevolal, aby mi řekl, že můj manžel utrpěl mozkovou mrtvici a neprobudil se. Její slova 
vířila kolem mé hlavy: „nedýchá sám, mozek funguje jen ze tří procent, nereaguje, je ochrnutý.“     
 
Následujících devět dní byla moje mysl v mlze informací a lékařských termínů, zatímco moje srdce hledalo 
pokoj a sílu. Víra mojí dcery nikdy nezakolísala. Stála silná a přesvědčená, že všechno „bude v pořádku“. A 
také bylo. Probudil se devátý den a my jsme přihlíželi, jak přichází jeden zázrak za druhým.  
 
Moje dcera přihlížela! Stejně jako ostatní sourozenci. Byly svědky toho, že maminka s tatínkem žijí svoji víru 
v reálném životě, viděli, že Bůh odpovídá na modlitby, které se modlili. Prošli s námi tímto utrpením, drželi se 
nás za ruce a hledali u nás víru v našeho Boha. Viděli nás, jak se opíráme o zaslíbení v Božím Slově.  
 
·        „Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?“ (Jeremiáš 32:27)  
·        „Neboť u Boha není nic nemožného.“ (Lukáš 1:37)  
 
Citovali jsme tyto verše, když jsme byli bombardováni lékařskými fakty, které se zdály nemožné a příliš těžké.  
 
Pokud naše děti nevidí ve svých životech zázraky a nadpřirozené věci, svět jim ukáže padělek ve formě drog, 
sexu, pornografie a dalších věcí. Zázraky musí být součástí naší zkušenosti v chůzi s Ježíšem. Naše děti 
musí vidět, že Bůh dokáže nemožné! To buduje základ v jejich duchu, kterým tento svět neotřese.  
  
Moje dcera slyšela z Boha. Nevím, proč si Bůh vybral zrovna ji, ale vím, že to udělal. Viděla zázrak, který 
navždy ovlivnil její vztah s Bohem a víru v Boha-pro ni samotnou.    
 
 
Poznámka: Lesa Lashbrook a její manžel Mark jsou pastory První apoštolské církve v Algonquinu v Illinois. Je maminkou pěti dětí a babičkou tří vnoučat. Ráda žije 
pro Boha, zpívá chvály, má ráda čas s rodinou, ráda vede ženy v církvi a fotografuje.  

 

 

 

 

  
 

 

   

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).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts

