
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

V pátek 15. 5. od 18:30 bychom se společně zaposlouchali 
do výboru z knihy D. Prince Moc vyhlašování. 
Petr Hrdina si z této knihy připravil ukázky a některá prohlášení, která pro 
nás nahrál.  Audio má délku přibližně dvacet minut. Po skončení nahráv-
ky bychom si vysloužili Večeři Páně. Text pro Večeři Páně naleznete v 1. 

Korintským 11,23 nebo na té samé adrese jako audio nahrávku i on-line liturgii. 

Moc vyhlašování
https://www.youtube.com/channel/UCuNcHTshJ6HbEepQ_vegiDw

Večeře Páně
https://www.youtube.com/channel/UCuNcHTshJ6HbEepQ_vegiDw

Pokud by prohlášení někoho z vás inspirovala a chtěli byste si knihu koupit, tak se dá objednat na adrese:  
https://www.postilla.cz/postilla-cz/e-search?q=moc+vyhla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD&-
search_submit=&qm=2

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY
Zda budeme mít v neděli 24. 5. Na Žertvách bohoslužby,  ještě jisté není, zato víme, že 
v pondělí 25. 5. se od 18:00 Na Žertvách ve velkém sále uskuteční první celosborová  
pokoronavirová modlitební. Modlitební povede Klára Pr. Jste srdečně zváni. 

VÝROČÍ
29. 5. 1990 byla Křesťanská společenství poprvé registrová-
na. Nejdříve jako Křesťanská společnost Maniny a  později 
registrace zahrnovala celá KS. Třicet let je dlouhá doba pro jednoho člověka, ale 
v dějinách církve či světa to zas tak moc není. Možná nejde ani tak o délku, ale 
o to, jaký jako společenství máme vliv na tento svět. V Písmu se o některých lidech 
dozvídáme, že udělali jen jeden skutek, který následně ovlivnil dějiny celého ná-
roda. Byť je tam jen jedna zmínka, to co ten člověk vykonal, zůstalo v dějinách jako 
důležitý bod. KS jsou zde 30 let a věříme, že ještě mnoho let v této zemi budou. 
Kéž je život naší církve měřen ne podle délky životnosti, ale podle dobrých skutků, 
které vykonala pro Boží království. Jsme vděčni Hospodinu, že církev máme, mů-
žeme ji budovat a ona může růst. (Marek Prosner)
Tuto vděčnost chceme vyjádřit na on-line bohoslužbě 17. 5. ve 14:00 na youtube 
kanálu kspraha.cz/live, skrz který vysílá své bohoslužby KS Praha. 
Tuto neděli tedy klasické on-line shromáždění od 10:00 nebude. 
Připojme se protentokrát všichni ve 14:00 hodin.
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PROROCTVÍ: část proroctví Stefana Driesse z 6. 12. 2019 
A Pán řekl: „Během tohoto času zajistím, že dokonce epidemie, které přijdou, nezasáh-
nou váš dům, pokud je jméno Ježíše nad vaším domem. Pokud je Ježíš Pánem vašeho 
domu. Propukne virus, který bude silnější než ty předchozí“. 

Věřím, že se pokusí udeřit obzvlášť tvrdě na východní Evropu. Ale pokud se věřící 
ve východní Evropě budou modlit, virus nezpůsobí takovou škodu, jakou ďábel pláno-
val. Protože země východní Evropy, které se přiznají ke Kristu, budou mít hranice chrá-
něné. Anděl smrti nebude moci zasáhnout domy věřících, pokud je krev Ježíše Kriste 
na jejich veřejích. Ale ti, kteří pouze nesli jméno Krista, ale nezemřeli sami sobě, aby žili 
pro Něj, budou vyděšení. 

A v tom všem Bůh Otec říká: „Moje oko bude hledat strážce na hradbách. Ty, kteří 
ke mně volají ve dne v noci. Uslyším jejich hlas. Nařídil jsem svým andělům, aby s nimi 
stáli na  jejich pozicích. Přijdu do svého domu. A  tam, kam nevkročím a kde nebudu 
přebývat, tam nebude pokoj. To nikdy nebyl můj dům, praví Pán. Přijdu a přinesu zpět 
svou slávu. Protože mnozí se snažili dotknout mé slávy a znevažovali mou svatost. Ne-
chtěli zaplatit cenu a toužili po své vlastní slávě, šli v tom dál a sloužili pro svou vlastní 
slávu a pro slávu démonů. Nebojte se, až přijdu. A nebojte se, až uvidíte udeřit smrt, až 
někteří z nich budou usmrceni morem. Protože děs Páně uvolní úctu k Bohu ve vašem 
středu. A můj Duch zde potom bude jako utěšitel, kterého jsem vám poslal na pomoc, 
a aby vás vedl ve vší pravdě, a aby byl s vámi“.

TÉMATA K MODLITBÁM
 za déšť 
 za Lídu D. 
 za Noemi Kr.
	za Teodora Z.

GRATULACE 
Všem členům, kteří v měsíci květnu oslavili/oslaví narozeniny, 
poslal  tým narozeninového servisu opět přáníčka s požehná-
ním – nezapomeňte si je na svých mailových adresách vyzved-
nout! VŠEM OSLAVENCŮM SAMOZŘEJMĚ SPOLEČNĚ 
GRATULUJEME!


