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Rozhodující chvíle 

 Rebecca Johnson 
 

Rozhodnutí. Je jich tak mnoho. Jsou tak těžká. Mohou utvářet nebo zlomit člověka, záleží, jak se 

rozhodne.  
  
Všichni jsme na pokraji rozhodující chvíle jedné volby – našeho finálního rozhodnutí.  
  
Když jsem byla mladá žena, toužila jsem se věnovat mezinárodnímu cestování a chtěla jsem 
pracovat pro leteckou společnost v Houstonu v Texasu. Chtěla jsem se dostat pryč od mého 
těžkého domácího života a užívat si šanci zlepšit se a být sama. Byla jsem mladá a zranitelná.  
  

Moje maminka mi řekla moudrá slova: Jedna volba může určit tvoji budoucnost. Jedním rozhodnutím se mohou věci 
stát náročnými anebo dosažitelnými.  
  
Nikdy nezapomenu pocity, které jsem měla v Houstonu. Byla jsem sama, vyděšená a bylo mi pouhých osmnáct let. 
Zavolala jsem do místní církve a požádala jsem, jestli by mě někdo nemohl vyzvednout a vzít na shromáždění. Bála 
jsem se řídit v Houstonu. V té době neexistovaly navigace ani mobilní telefony, pouze papírové mapy.  
  
Přijela mě vyzvednout sestra Annette a její manžel. Celý den pracovali, ale na toto si udělali čas. Během cesty do 
církve a z církve se mě zeptala, „Jaké máš plány do budoucnosti?” Nedokázala jsem přesně odpovědět, protože 
jsem se snažila zmizet ze života doma. Neptala jsem se na tuto otázku Boha.  
  
Po několika společných cestách s nimi do církve začal Bůh mluvit k mému srdci. Vždycky jsem milovala Pána, ale v 

mém srdci se začalo rodit něco nového. Pamatuji si zejména chvíli, kdy jsem požádala Boha o nasměrování. Začala 
jsem poslouchat rady sestry Annette a byla jsem otevřená tomu, co do mě vkládala. Bůh jí přivedl do mého života, 
aby mi dal naději.  
  
Cítila jsem se jako Rút v Bibli, když se rozhodovala, jestli následovat Boží cesty nebo cestu, která se zdála v té chvíli 
přijatelná. Měla jsem plán a sny, které jsem chtěla. Byla jsem rozpolcená a musela jsem učinit rozhodnutí.  
  
„Co po mně chceš?“ ptala jsem se Boha. Poprvé ke mně začal mluvit. Začala jsem se cítit neklidně a věděla jsem, 
že jsem mimo Boží vůli. Umožnil mi jít do Houstonu, abych se naučila slyšet Jeho hlas. Když jsem se rozhodla jít 
domů, ačkoli to byla špatná situace, cítila jsem Boží pokoj. V tuto určitou chvíli jsem se naučila poznat, jakým 
způsobem ke mně Bůh mluví. Byl to pokoj a útěcha nejčistšího vzduchu, který jsem mohla dýchat, a vyrovnaný 

pocit, že jsem nechtěla odjet. Bůh mi dal toho dne novou mapu, kterou mám následovat. Vytvářela jsem si osobní 
chůzi s Bohem v modlitbě.  
  
Kdyby Rút nenásledovala ten dokonalý pokoj na cestě s Noemi, nikdy by nenašla Boží vůli pro svůj život. Nepotkala 
by Boaze a nestala by se prababičkou krále Davida. Přišlo to s jedním rozhodnutím. Vírou opustila všechno, co 
znala, aby následovala Boží vůli. Musela ve svém rozhodnutí cítit dokonalý pokoj.  
  
„Ale Rút jí odvětila: ‚Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli 
zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.‘“ (Rút 1:16)  
  

 

 

 

 



Kdybych neposlechla ten pokoj, nikdy bych nepotkala svého muže, nebyla ve službě, ani se nestala ženou pastora. 
Měli jsme v životě několik přechodných období a následovali jsme ten pokoj pro Boží vůli v našich životech a službě.  
Ve vašich modlitbách je moc. Tehdy jsou učiněna rozhodnutí a rozhodující volby, které naplánují ve vašem životě a 
situacích Boží vůli.  
  
  
Poznámka: Rebecca Johnson, spíše známá jako “Becca”, slouží spolu se svým manželem Matthewem jako starší pastor v církvi The Sanctuary v Columbusu 
v Indianě. Je hrdou maminkou dvou dětí, Abriah a Jace, a také dvou rozkošných psů rasy Goldendoodle: Ginger Lou a Opie Taylor. Beccy motto je: Buď spokojený 
ve své vlastní kůži. Použij dary, které ti dal Pán, aby požehnal Božímu království!   

 

  

  

Tvoje vůle, tvoje cesta 

 Anonym 
 

„Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on 
sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5-6)  
  
Než jsem se stala matkou, bylo pro mě jednoduché aplikovat v mém životě tento verš. Avšak rychle jsem se naučila, 
že důvěřovat Bohu se svými vlastními dětmi je mnohem větší výzva. 
  
Když se narodilo naše první dítě, objevila se zdravotní komplikace. Během lockdownu v pandemii jsme sloužili 

v zámoří, kde jsme neměli žádnou rodinu, která by nám pomohla, a neměli jsme lékařské možnosti, které jsme 
potřebovali, abychom tu záležitost diagnostikovali. Začala jsem se Boha ptát „Proč? Byla jsem věrná. Obětovala 
jsem se pro Tebe. Přišla jsem do této země kvůli Tobě!“  
  
Když následujete Boží vůli, někdy vás to zavede na místa, která neočekáváte. Boží vůle nebude jednoduchá cesta. 
Josef měl sny o postavení, ale ušel bolestivou cestu, než se naplnily. Přesto v Genesis 45:8 prohlašuje, že Bůh vedl 
jeho kroky a ne jeho bratři, kteří ho původně prodali do otroctví.  
  
„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než 
země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ (Izaiáš 55:8-9)  
  
Skrze tuto cestu jsem se naučila říct Bohu „Tvoje vůle, Tvoje cesta.“ Chtěla jsem, aby se moje dítě uzdravilo. 
Musela jsem nechat tuto žádost u nohou Ježíše a věřit, že Jeho odpověď bude dokonalá. Když jsme se vrátili domů, 
šli jsme ke specialistům a nechali udělat testy. Naše otázky byly zodpovězeny a náš syn měl jít na operaci. V celém 
tom procesu jsme viděli, jak pracuje Boží ruka. Byly zodpovězeny mnohé modlitby, o kterých jsme ani nevěděli, že 
se je máme modlit. Moje víra byla posilněna. Moje spoléhání na Boha rostlo. Naučila jsem se, co znamená věřit, 
když Bůh řekne, „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (2. Korintským 12:8)  
  
Tato zkušenost nebyla moje vůle nebo moje cesta. Ale Bůh vedl naši cestu. Ať už vás Jeho vůle zavede kamkoli, 
můžete Mu věřit. Můžete vědět, že pro vás má plán a záměr. Požádejte Boha, aby vás učil na cestě, na které se 
nacházíte. Dovolte vaší víře, aby rostla a vašemu vztahu s Bohem, aby se prohluboval. Bůh může použít vaši cestu 

jako nástroj, aby v budoucnosti sloužil ostatním, jako Josef zaopatřil svoje bratry během hladomoru. Vyzývám vás, 
abyste si pamatovali tyto věci, když následujete Boží vůli a abyste Mu řekli „Tvoje vůle, Tvoje cesta.“   
  
  
Poznámka: E (která zůstává v anonymitě z bezpečnostních důvodů) poprvé zažila zámořskou službu v roce 2013. Od té doby se vdala a založila rodinu, která nyní 
slouží jako celosvětoví misionáři.   

 

 

   

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 nebo debiakers@aol.com a my vás s potěšením přidáme na 

seznam adresátů!  
 

 

   

 

 

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 nebo pište vaše žádosti 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 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). 
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