
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

POZVÁNKA KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V JAZYCÍCH 
V pátek 24. 4. se od 18:30–19:00 se spojíme v modlitbách v jazycích. 
Připomínám v této souvislosti svědectví a povzbuzení od Olgy, které jsme si mohli 
přečíst v minulém bulletinu.

POZVÁNÍ DO BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI   
– tentokrát od Bena Drápala na adrese: 
https://www.youtube.com/channel/UCuNcHTshJ6HbEepQ_vegiDw

SVĚDECTVÍ / Jak prožíváme období coronavirové karantény? 
Přišlo to náhle a nečekaně pro všechny. Zastihlo nás to připravené, či nepřipravené?

Já osobně narazila na své slabiny – STRACH – co bude? Vždyť přeci věřím v Boha, který má vše 
ve svých rukou. Strach a úzkost přesto útočily. První týdny přicházela spousta informací a teorií 
o původu a závažnosti nemoci. Nejsem v přímém kontaktu s pacienty. Pracuji však v nemocni-
ci na centrálním příjmu, kam chodí vzorky pozitivní na COVID 19 a třídí se dál 
do laboratoří. Viděla jsem z okna odběrové místo a dlouhé fronty lidí, jak čekají 
na odběry. Mám sousedy, kteří také pracují v nemocnici. Mé děti tam též cho-
dí v rámci skupiny vytvořené nemocnicí pro zaměstnance na hlídání dětí. Při 
pohledu na tyto okolnosti bylo i pár nocí, kdy jsem špatně spala. Ze strachu 
o své blízké a kvůli otázce, jak to zvládnu, kdyby nás postihlo něco zlého. Dě-
kuji těm, kteří se v této době za mě modlili. Můj pohled se otočil tím správ-
ným směrem. Boží slovo a čas Velikonoc mi daly znovu prožít, kým je pro 
mě Ježíš. Upnula jsem zrak tím správným směrem a prožila, do jaké rodiny 
patřím. Do rodiny BOŽÍCH DĚTÍ, do královské rodiny. Já osobně od Boha 
přijala, abych se po dobu této krizové situace každé ráno za své děti, když 
odcházejí z domu, modlila, mazala je olejem, žehnala jim Boží ochranou 
a vyznávala nad nimi, že jsou Boží děti. Ony se zase modlí za nás – dětská 
upřímná modlitba. Tak mi Bůh dává vítězit nad strachem a  přináší pokoj 
do mého srdce.

Jsem moc vděčná za  školičku na  Bulovce, dává mi to čas být s  Bohem 
a ubírá tu tíhu učení s dětmi. Jsou zde učitelé, kteří se dětem věnují a zadané 
úkoly z jejich ZŠ s nimi vypracují. Mají tam spoustu her, zábavy, tvoření a vždy 
se tam moc těší.

Přeji všem podobný osobní prožitek s  Bohem, jako jsem zažila já. Nesta-
čí mít ve  své hlavě jen „fráze“, ale je důležité prožít Boží přítomnost v  srdci.                                
Andrea C.

Volání k (vnitřní) aktivitě
Krize způsobila zpomalení ekonomiky, ale i celkově společenského ži-

vota. Ekonomické dopady budou citelné určitě ještě nějakou dobu. Jsou 
tací, kteří jako by upadli do pasivity, vyčkávání a spoléhají se, že to nějak 
dopadne. Takové vyčkávání není čekání na Hospodina, ale pošetilá naivi-
ta, že to dopadne. To může způsobit ztráty na mnoha frontách. 

Toto zjevení je především pro ty, kteří v současném období pociťu-
jí finanční ztráty. Je to volání k aktivitě v hledání a nalézání správného 
směru zbožným způsobem v  těch oblastech, které krize v našich živo-
tech zasáhla.

slovo přijal Tomáš Gajdušek 
 

  
MODLITEBNÍ TÉMATA:
 • Lída D.
 • Noemi Kr.
 • Teodor Z.

Manželské večery – prosbu o modlitební krytí a další 
praktické informace o zapojení do této modlitební 
iniciativy naleznete na adrese: 
https://forms.gle/9ebzErKHrWwqCtft8

 

AKTUÁLNĚ
Prosím sledujte celosborový web, čtěte Sborový dopis, případně tyto bul-
letiny, kde najdete aktuální informace týkající se života sboru s ohledem 
na postupné uvolňování přijatých vládních opatření v boji s koronavirem.
https://www.kspraha.cz
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