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On je věrný 
Alice Wright 

"Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a 
milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.” 
(Deuteronomium 7:9). 
  
Slovo věrný znamená, že je někdo vytrvalý a loajální. Jeho slovo je vyřčeno se silným 
ujištěním nebo je zavazující.  
 
Učíme se důvěřovat charakteru člověka tím, že ho poznáváme. Musíme spolu trávit 
čas, aby se náš vztah rozvíjel. A stejné je to i s Bohem. Čas, který strávíme v Jeho 

Slově a na modlitbě, prohlubuje naši důvěru v Něj. Mám obecenství s Bohem padesát pět let. Nikdy 
v životě mě nezklamal a vždy dodržel své slovo. Matouš 24:35 říká, „Nebe a země pominou, ale má slova 
nepominou.“   
  
Když bylo našemu nejmladšímu synovi devět měsíců, hrozně si popálil nohu a ruku. To ráno, kdy se to 
stalo, nebyl můj muž doma, a tak jsem svého syna odvezla do nemocnice. Když se můj manžel vrátil a 
my jsme tam nebyli, věděl, že je něco špatně. Začal se modlit. Zatímco se modlil, Bůh k němu promluvil a 
řekl mu, že všechno bude v pořádku. Vůbec netušil, co toto zaslíbení znamená. 

Další den jsme šli s naším synem k doktorovi. Řekl nám, že má popáleniny druhého a třetího stupně a že 
je potřeba udělat transplantaci kůže. Šli jsme do církve a požádali jsme o modlitbu. Můj manžel jim řekl, 
co mu řekl Bůh. Také prohlásil, že věří, že nebude potřeba dělat transplantaci kůže, protože to říká Boží 
Slovo.  

Když jsme se vrátili k doktorovi, abychom naplánovali transplantaci kůže, byl naprosto udivený. Zeptal se, 
“Co jste udělali?” Byla to velmi jednoduchá odpověď. Bůh promluvil, že všechno bude v pořádku. On je 
věrný svému slovu. Naše dítě nemá žádné jizvy na noze a jen jednu malou jizvu na ruce – jako 
připomínku Boží věrnosti.  
 
“Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?” 
(Numeri 23:19). Když Bůh mluví, máme jistotu, že se to stane.  
 
Můžeme mít slabosti, ale Bůh má sílu. Můžeme zhřešit, ale Bůh nabízí milost. Můžeme selhat, ale Bůh 
zůstává věrný. Důvěra není založena na tom, že máme všechny potřebné prostředky, abychom se o 

 



sebe postarali. Důvěra je založena na pravdě, že Bůh je věrný. Okolnosti se mohou změnit, ale my máme 
Boha, který se nikdy nemění. Pro Něj není nic příliš složité. 

Židům 10:23 nás ujišťuje, „Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal 
zaslíbení, je věrný.“ Když nám nezůstane nic než Bůh, zjistíme, že Bůh je dostatečný.   

Poznámka: Alice F. Wright je už padesát pět let ženou pastora. Její manžel je zakládajícím pastorem církve v Annapolis v 
Marylandu. Je matkou dvou synů, oba dva jsou služebníky, a babičkou sedmi vnoučat.  

 
 

  

Náš Bůh je věrný 
Susan Beek 
 

„Vždycky budeš mým malým klukem nebo mojí malou holčičkou.“ Někdy to říkávám svým 
synům a své dceři. Možná jste jako rodiče řekli svým dětem stejnou věc. Pamatuji si, jak jsem 
poprvé držela svoje děti v náručí. Myslela jsem si, kdyby jen pořád zůstali takhle malí a já je 
mohla chránit od všeho zla v tomto světě. Moje rodina je jedním z mých největších snů, který 
se uskutečnil. 
  
Vyrostla jsem v problémové rodině, takže jsem si už od útlého věku představovala, že 
budu mít rodinu, kde bude mít jeden druhého rád. V té době jsem si myslela, že můžu 
být tou skvělou mámou jen sama ze sebe. Ale jako křesťané nemusíme tohle všechno 

dělat sami. Žalm 127:3 říká, „Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda.“ Náš Bůh je 
svrchovaný Bůh a On je věrný. Touží obklopit, přikrýt a chránit naše děti svojí láskou. 
  
Děti vyrostou a začnou dělat svá vlastní rozhodnutí. Ať už jsou naše děti malé a nevinné nebo už jsou 
starší a zápasí se vzpourou, ať už žijí doma nebo venku ve světě, potřebují naše modlitby jako nikdy dřív. 
Žijí ve světě, kde jsou obklopeny bezbožnými vlivy; ale pamatujte, náš Bůh je věrný! 
  
Někdy se cítíme bezmocní, zvláště když naše děti zbloudily a vypadají tak ztracené, naštvané a 
nedosažitelné. Ale my máme naději a víru v Boží Slovo. Přísloví 22:6 říká, „Zasvěť už chlapce do jeho 
cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“  
 
Pokud jim už v útlém věku vštípíme poznání, kdo je Bůh, a naučíme je, že On odpouští a Jeho krev 
přikrývá množství hříchu, mohou najít svoji cestu zpátky do stáda. Náš Bůh je věrný!  
  
Jako rodiče se snažíme v životech našich dětí vybudovat a zformovat charakter. Je důležité naučit je se 
správně chovat, ale je mnohem důležitější naučit je modlit se. Vybuduje to jejich víru a důvěru v Boha, 
která je přenese přes životní výzvy. Jsme zodpovědní nejen číst jim Slovo, ale také mluvit ho do jejich 
životů. 
  
Dětem Izraele bylo přikázáno, aby vyučovali své děti ve dne v noci, „Slyš, Ó, Izraeli: Hospodin náš Bůh je 
jediným Bohem.“ Mluvili to nad svými novorozenými, protože věřili, že je to posilní, aby měli větší 
duchovní potenciál. Protože Bůh je věrný, i my musíme být věrní ve vyučování našich dětí.  
  
Poznámka: Susan Beek, žena misionáře Johna Beeka, je matkou tří dětí a babičkou šesti vnoučat. Žije v Edinburghu ve Skotsku a 
slouží spolu se svým mužem. 
 

 

  

 
 
Z Vašich dopisů  
 
Zdravím z El Salvadoru, Bůh Vám žehnej. Jen Vám chci napsat, že čtu všechny zpravodaje Žen modlitby. Jako pro 
ženu pastora je to pro mě velká pomoc. Bůh žehnej Vaší službě. – Esther (žena pastora)  

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Těším se, až začnu dostávat svahilskou verzi. Také bych chtěla zůstat na seznamu příjemců anglické verze. 
Opakovaně posílám některé články přátelům, o kterých vím, že jim to prospěje, jako např. nedávný článek od Leah 
Seagraves. Děkuji Vám mnohokrát za vaše břímě a službu. Mějte požehnaný Nový rok! –Pamela Smoak 
(misionářka)  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mohli byste dát prosím vědět sestře Gerolyn Kelley, že jsem velmi ocenila její článek o důslednosti. Je těžké být 
důsledný v modlitbě ráno před školou – zvláště když jako pastorova rodina nakládáte s tím, že jste dlouho vzhůru a 
brzy ráno unaveni pobíháte sem a tam, popadnete učebnice, snídani atd. Tak to byla velká připomínka.  
 
Také se mi líbilo, že čas na modlitbu byl krátký – ne něco, co je těžké docílit – ale že důležité bylo zůstat důsledný. 
Prostě dokonalé! Jsem vděčná – a povzbuzená!  
 
Díky, má drahá, za tato úžasná svědectví modliteb za naše děti. Všechna se mi líbila – a hodně mi posloužila. 
Podělím se o ně s rodinami a matkami v naší církvi.  
 
Mám vás moc ráda. Děkuji za všechno, co děláte! Vaše přítelkyně, Debbie Sanders (pastorova žena)   
 

  

Watch our Video 
 

  

Od Editorky 
Bůh dělá mocné věci! Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k 

dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, holandštině, 
portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farsi, češtině, čínštině, 

svahilštině, maďarštině, tagalog, indonézštině, rumunštině, italštině a 
norštině. Těšíme se, že brzy přidáme polštinu! Prosím, modlete se s námi 

za srbského, bulharského a japonského 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. 

 
Debbie Akers 

  

  

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).  

 

  

Watch our Video 
 



  

  
  
Služby, které podporujeme… 
DĚTSKÉ SÍDLO V TUPELO Děti žijí v prostředí s příležitostí duchovně, tělesně a citově růst. 

NOVÉ ZAČÁTKY Mateřská péče pro matky, které uvažují o adopci a umístění dětí u 
adoptivních párů.  

PŘÍSTAV NADĚJE Program pro dívky ve věku 13 – 16 let s behaviorálními a emocionálními 
problémy.  

RANČ MAJÁK pro CHLAPCE Uzdravení zlomených a zraněných životů náctiletých chlapců. 

 

 
 

 

Podívejte se, co se děje na našich sociálních sítích: 

    
  

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-4482|LadiesMinistries.org 
 

 


