
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

BIBLICKÁ PROMLUVA
od Martina Šindeláře:  https://www.youtube.com/channel/UCuNcHTshJ6HbEepQ_vegiDw 

SPOLEČNÁ REGIONÁLNÍ  MODLITEBNÍ
regionální modlitební v pátek 1. 5. od 18:30 do 19:00 
tentokrát za Koránské muslimy

NÁMĚTY K MODLITBÁM
•  Aby si koránští muslimové v textu Koránu, kde hledají pravdu, povšimli zmínek 

o Ježíši a snažili se o něm dozvědět víc.  
•  Za ty muslimy, kteří se označují jako „odevzdaní (do Boží vůle)“ či „podřizující 

(se Bohu)“. Modlete se podle Přísloví 3,5–6.  
•  Aby Bůh žehnal muslimům, kteří hledají s opravdovou 
 vážností jasný zdroj vedení a zjevení.  
Součástí Dopisu je i brožurka 30 dní modliteb za svět Islámu. Pro ty, kteří by se chtěli více modlit.

VÝZVA
 Pokud jste někdo něco přijal při minulé modlitební v jazycích, pošlete mi to. (Ota) 

MODLITBY PRŮBĚŽNÉ:
Déšť. Prosme Pána za déšť podle výzvy Boží a zaslíbení: Žádejte od Hospodina 
deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný a kaž- 
dému bylinu na poli. (Zachariáš 10,1)

Loni to bylo podobné – celý duben nepršelo a pak byly vydatné deště v květ-
nu. Modlit se za vláhu je biblické a závislost na deštích a vodě nám ukazuje na naši 
závislost na Bohu a jeho zaopatření.

Letos je stav podzemních vod a i celkově u nás kritický– půda v Česku je nebez-
pěčně suchá. Modleme se tedy, aby se o nás Pán v tomto postaral.

RADOSTNÉ OZNÁMENÍ 
S radostí oznamuji, že jsme s Honzou vstoupili do man- 
želství. Sice jsme mohli mít na obřadu jen do 10 lidí 
včetně nás, ale i tak jsme do toho šli a užili si to.   Lenka

Lence (dnes již Machové) a Honzovi gratulujeme 
a vyprošujeme Boží požehnání.

POVZBUZENÍ
Měla jsem sen, kde bylo asi 100 lidí v nějakém středisku. Lidé tam přijeli očekávat na Pána. 
Na místo dorazil také jeden služebník. Vstoupil do sálu zadními dveřmi a začal lidem sloužit 
od zadních řad. Přišel asi k 1/3 lidí, buď se za ně pomodlil, nebo prorokoval, někoho uzdravil. 
Byla to osobní služba Ducha svatého. Sloužil tak, jak každý člověk potřeboval. Někdo dostal 
povzbuzení, jiný naplnění Boží mocí, další proroctví. Bylo to mocné a věděli jsme, že několik 
dní bude jeho služba pokračovat.

Středisko bylo ale ve velmi špatném stavu. Kuchyň vařila jídla, která se nedala jíst, skříně 
byly rozbité a  skoro nic nefungovalo. Zajímavé bylo, když služebník Duch svatý dokončil 
službu v sále, odešel do kuchyně a začal kuchařky učit vařit chutná jídla. Potom šel s opra-
vářem opravit všechny skříňky a učil ho, jak to má dělat.

Druhý den jsme jeli na modlitební výpravu na kopec k jezeru. Řidič autobusu si stěžoval 
na autobus, silnice a ostatní řidiče. Služebník, který tam byl s námi (myslím, že to byl Duch 
svatý) si sedl při zpáteční cestě za volant a řidiče nechal sledovat, jak řídí a jak řeší všech-
ny situace na silnici. Každý, komu tento služebník sloužil, se upokojil a zjistil, že to, co vždy 
nešlo, najednou jde a v pokoji. Myslím, že Duch svatý chce změnit mentalitu v národě 
na JDE TO. Úžasné je, že nás bude učit On sám. 

Šalom
Pavla Markupová

NEZAPOMEŇTE SI PŘEČÍST DOPIS!
Tento týden bude Luboš Ondráček rozesílat Dopis členům sboru 
(pravděpodobně ve čtvrtek). 

REGION PROSEK
Pokud jste zvědaví, jak to v současnosti vypadá s regionem Prosek, moc 
vás zveme na příští pondělí 4. 5. v 19:00 (zhruba do 20:00) na interneto-
vé informační setkání přes odkaz prosek.kspraha.cz/online. 
Dozvíte se, jak zatím vypadá skupina lidí, která se na Prosek chystá, jaký je 
současný cíl naší práce přímo na Praze 9 a jaké jsou zatím její výsledky, a nakonec také 
jaký výhled máme zhruba do budoucna.

Na internetovou shledanou se těší Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek a Ota Kunzmann 
(a další z přípravného týmu)
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