Modlitební řetěz 5. 4. – 19. 4. 2009-04-13

Svědectví od Martina Gregora:

Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh
nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů
modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti. Nechť je modlitba spravedlivého opravdová.
Budeme-li se modlit pro zisk, je to modlářství.
(Oslovení skrze Soudců 17. Kap.)

Pro mládež
Bohu se velmi zalíbilo přebývat mezi vámi. Chce vám dát mnoho písní, abyste jimi Boha chválili. Nechť
je mezi vámi vidět Kristus, ten ukřižovaný. Prokazujte si lásku navzájem a rozšiřujte ji dále kolem sebe, hrajte
a zpívejte Bohu, neboť Bohu se zalíbilo být mezi vámi, ať je hraní vaším projevem lásky k Bohu, k Ježíši Kristu.

Nová píseň - S Tebou

Rád Ti dám, co v mém srdci mám,
vím, že mi scházíš a toužím s Tebou být
Svatý můj, požehnaný

Stojím v modlitbách a v nitru mém Tě volám,
Ty tajemnou vůni máš a skrýváš v modlitbách
touhu mou, Svatý můj.

Vím, že když jsem s Tebou,
tak žádnou chvíli jinou
bych nevyměnil ani za milion
ani za milion.
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Nová píseň - Dej mi odvahu jít

Toužím jít vždy za Tebou,
když mně voláš, vím, Jsi přede mnou
a andělům si přikázal nade mnou
ať mně chrání a blízko jsou, blízko jsou.

Toužím jít vždy za Tebou
a s odhodláním plnit vůli Tvou,
slovem Svým proměňuj mysl mou,
ať srdcem chválím a uctívám slávu Tvou, Slávu Tvou.

Dej mi odvahu jít,
dej mi odvahu pravdu hlásat,
dej mi odvahu mít,
moc a znamení Tvého jména

Naplňovat Boží vůli:
Být vykazatelní, tzn. neskrývat hřích, být ochotni vydat počet. Posvěcovat svůj život.
Evangelizovat, hlásat Evangelium. Přichází čas, kdy je dobré se modlit za evangelizaci, jak, kdy, kde?

Jsme sladováni drobnohledem.
Velmi přísně na nás hledí okolní lidé.
Obyvatelé Hlinska nás znají mnohem více než dříve, vědí o nás, vnímají nás, jsme jim na očích.
Buďme proto obezřetní, buďme tím světlem okolnímu světu.
Ať z nás vychází vůně Kristova.
Pokračujme v modlitbách, je to velmi důležité. Něco nového začíná, vstupme do toho.
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Svědectví Ivy Pavlové

Velké poděkování Bohu i Jodymu za zorganizování tohoto týdne. Vnímala jsem radost
z modlitby i těšení se na modlitbu. Doma jsme
sledovali na přehledu každého, kdo držel stráž a
vždy jsme po skončení dané hodiny toto jméno
škrtli zeleným fixem. Velká radost, z toho, že se
to podařilo.
Pozvání na modlitby nad město k lípě odpoledne ve 14.00 hodin.
Verš Oz 6,3

Svědectví Christera Dahlberga

Rád jsem chodil na toto jedno místo do horní místnosti, i když to tak zcela neodpovídá mé povaze - být
na jednom místě. Pociťoval jsem rozdíl mezi modlitbou v horní místnosti a dole ve sklepě (v době výuky na
škole). Otázka Bohu: Pane, co se děje, když se modlíme? Viděl jsem obrovskou přehradu s mohutnou a velkou hrází. Modlitbami se začala hladina hýbat a postupně se přelévala a přepadávala přes hráz. Když budeme
pokračovat, ten pohyb vody bude silnější a i hráz povolí.Ta voda není ničivá, ale čistá. Tento týden je spíše
začátkem, není to konec.

Svědectví Nely Pavlové

Vnímala jsem nejdříve plamen a postupně celý oheň, a ten oheň hořel z vody. Doplňuji tu Christerovu
hráz. Čím vice bylo vody, tím více bylo toho ohně.
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Svědectví Beáty Pejchové
Při Večeři Páně jsem věděla, že Pán Bůh přijal ty modlitby a že máme pokračovat.

Svědectví Tomáše Řeháka
Vnímal jsem jazykovou bariéru mezi Čechy a misionáři. Opona jakoby symbolizovala určitý předěl a za ní je Boží přítomnost. Vzpomněl
jsem na Grega a modlitby za něj.

Svědectví Jirky Pavla

Potvrzuji důležitost těchto modliteb, věřím, že dopad ještě zažijeme a uvidíme. Často se
nestává, že vaše dítě něco vezme za vás a u nís se
to při těchto modlitbách stalo.
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Text písně od Jirky Malého:
Pozvání
Kde zvonce duní smutkem
kde chválí planým skutkem
kde sevření zármutkem
tam Kristus přichází. (Ref)
Kde oči matně planou
kde ústa druhé klamou
kde srdce trpí hanou
tam Kristus přichází. (Ref)
Kde bolest štěstí vzala
kde úzkost touhu sťala
kde tíseň pravdě lhala
tam Kristus přichází. (Ref)
Kde holí měří tresty
kde poztrácené vesty
kde rozpraskané cesty
tam Kristus přichází. (Ref)
Kde beznaděj se klene
kde ohně bez plamene
kde nikdo nevzpomene
tam Kristus přichází. (Ref)
Kde slyšet prázdné věty
kde rozsypané střepy
kde pomačkané květy
tam Kristus přichází. (Ref)
Kde zazní slovo pane
kde duch pokory vane
kde srdce láskou plane
tam Kristus přišel již.
Ref: //Čeká na pozvání, v lásce bez přestání
mocně znenadání, před dveřmi stojí již://
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