
      Modleme se bez přestání! 
 

Přímluva 19-20 
 

 „I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu 

zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem.“ 

Ezechiel 22:30 

 

 Naše úvodní Písmo popisuje velmi smutnou událost. Ve skutečnosti 

kdybychom se podívali do kontextu, tak by se nám ani nejspíš nechtělo věřit, jak 

smutnou. Ale základem bylo, že všichni páchali zlo (Ez 22:24-29). Nicméně i přes 

to zlo Bůh hledal někoho, kdo by se za tu zemi postavil, a to smutné bylo, že 

nenalezl a ta země byla zničena (Ez 22:31). 

 Co je na tom mocné a zároveň smutné, že Bůh hledal byť jen jednoho 

člověka, který by se postavil do mezery, který by postavil zeď – ale nenašel: 

odpovědí na bezbožnost všech měl být správný skutek jednoho. My jako země 

se nacházíme ve špatné situaci – a věřím, že Bůh stále hledá toho jednoho 

(Ježíše Krista), nebo lépe Jeho tělo, které postaví zeď, které se postaví v 

mezeře. 

 Proto jsem vyzval k přímluvám, které jsem si pracovně nazval: Přímluva 

19-20. Je to proto, že namísto sledování zpráv věnuji tento čas modlitbám za 

naši zemi. Jsem velmi vděčný za každého, kdo se zapojil, a případně ještě zapojí. 

Není nutné dogmaticky trvat na čase, jakýkoliv čas, který bude vyhovovat je 

dobrý. 

 A zde jsou témata: 

I. Vláda, parlament (zkrátka ti v autoritě postavení) 

 A. moudrost – pro dělání správných rozhodnutí 

 B. rozhodnost – pro prosazování té moudrosti 

 C. bezúhonnost – jako nosná vlna, která inspiruje a motivuje 

II. Ti v první linii – doktoři, sestřičky, telefonisté na hygieně, policie, …. 

 A. posílení 

 B. zdraví 

III. Aby se Bůh v této situaci oslavil skrze své tělo (nás) 

 A. dělníci na žeň 

 B. dělníci na pomoc 

A jsem si jist, že každý, kdo se zapojí, přijme další oblasti, za které se 

přimlouvat. 

        pastor Michal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Církev  

Nová naděje 

Jeseník 

Zpravodaj 

Rozpis služeb:   1.11.  Rodinná služba 

       8.11.  pastor Michal Ondruch 

     15.11.  pastor Michal Ondruch 

     22.11.  pastor Michal Ondruch 

     29.11.  modlitební setkání  
 

 

      

      INFORMACE: 
 

Situace se mění den ze dne, takže aktuální informace budou zaznívat na 

pravidelných on-line službách. Budou také na našich fb stránkách a také 

zasílané smskou. Pokud ti tyto informační sms od pastora nechodí, pomoc 

je jednoduchá – dej pastorovi Michalovi své telefonní číslo a smsky budou 

chodit. 😊           
 

Pokud máš zájem o povzbuzení ze Slova Božího během týdne nad 

všechno to, které již přijímáš pak bychom ti rádi doporučili službu, kterou 

přijal bratr Jakub Novosád z TCV Brno … 1x – 3x týdně ti z e-mailové 

adresy Rozesílání Božího slova přijde úryvek z písma s požehnaným 

zamyšlením tak, jak Duch Boží Kubu vede … Co pro to udělat? Stačí napsat 

na rozesilanibozihoslova@email.cz  „prosím o zasílání zpráv z Rozesílání 

Božího Slova“ Kuba vám následně pošle email se žádostí o potvrzení a už 

to je 😊 Určitě to stojí za vyzkoušení!! DOPORUČUJEME !         

 

Týdenní setkávání ve sboru: 
 

Zatím není dovoleno … ☹   

Ale každou neděli jsme ON-LINE od 10:00 hod!        

 

 
 

mailto:rozesilanibozihoslova@email.cz


 

 

  

                                    
                                                                        

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Nová chvála -  Tvůj Bůh je VŠEMOCNÝ! 
 

Nic není nemožné pro mého Boha :/ 
 

Jen musíš zůstat stát, abys viděl vítězství, :/ Jeho vítězství  
 

Nedívej se napravo, ani nalevo, Nerozhlížej se, netoč se zpátky. 

Neuhýbej napravo, ani nalevo, Jenom pevně stůj, jen pevně stůj. 
  

R: TVŮJ BŮH JE VŠEMOCNÝ, NIC MU NENÍ NEMOŽNÝ,  

TVŮJ BŮH JE VŠEMOCNÝ KRÁLŮ KRÁL :/ 
 

Jen s Ním stůj ve vítězství, jen s Ním stůj a důvěřuj, 

Jen s Ním stůj ve vítězství, Jeho Slovo skála je, nezklame! 
 

Co v srdci vidíš, to můžeš mít, čemu nasloucháš, tomu věříš,  

kam se díváš, tam dorazíš, co zasíváš to si sklidíš.  
 

On je s tebou, když jdeš údolím, On jde s Tebou až na vrchol 

On tě nikdy, nikdy neopustí, On je s tebou, jak ti slíbil 

Slovo pastora 
 

 

  „Stalo se, že když David se svými muži přišel třetího dne do Siklagu, 

Amálekovci vtrhli do Negebu a do Siklagu. Přepadli Siklag a spálili ho ohněm. 

Zajali ženy a ty, kdo v něm byli, od nejmenšího do největšího. Nikoho neusmrtili, 

ale odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, uviděli, 

že je spáleno ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzati do zajetí. David         

a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už neměli sílu plakat. Do 

zajetí byly vzaty i obě Davidovy ženy, Achínoam Jizreelská a Abígajil Karmelská, 

dříve žena Nábalova. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. 

Všemu lidu bylo totiž hořko v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. Ale 

David se posilnil v Hospodinu, svém Bohu. Pak řekl David knězi Ebjátarovi, synu 

Achímelekovu: Přines mi efód. Ebjátar přinesl Davidovi efód.“ 

1. Samuelova 30:1-7 
 

Naše úvodní Písmo zaznamenává, co se stalo Davidovi krátce předtím, než 

byl korunován: jeho ženy a děti uneseny, majetek uloupen, město vypáleno, … 

vzalo ho to tak, že už nemohl brečet, jeho vlastní lidé ho chtěli ukamenovat 

– prostě nejspíš jeden z nejhorších dnů jeho života. 

Předtím, než se podíváme na to, co udělal, tak se podívejme na jedno           

z přísloví, které zaznamenal jeho syn o mnoho později: 
 

„Jsi-li skleslý v den soužení, tvá síla je malá.“              Přísloví 24:10 
 

Nevíme, jestli se této moudrosti naučil Šalomoun od Davida, ale víme, že 

tato moudrost zachránila Davida… „Ale David se posilnil v Hospodinu, svém 

Bohu.“ 
 

To byla jediná věc, kterou udělal. Jediná věc v reakci na všechen ten bol, 

na všechno to soužení: Posilnil se v Hospodinu. Jak přesně to udělal nevíme, 

co však o Davidovi víme, je to, že to byl člověk, který chválil a uctíval Boha, 

takže můžeme vcelku bezpečně předpokládat, že to bylo přesně to, co udělal: 

Chválil a uctíval Hospodina do toho momentu, než se jeho síla vrátila,                

do chvíle, než byl posílen v Hospodinu. 

A pak už nevidíme brečícího Davida, ale rozhodného, udatného. Toho, 

který zjišťuje, co Bůh chce v dané situaci. Toho, který pronásleduje nepřítele 

a získává vítězství. 

Otázka je: „Jaký bude váš příběh ve dni vašeho soužení?“ 
          pastor Michal 

Milan Kořenek  

Adam Vyroubal 

Jarmila Podlahová 

Elen Kučerová 

   

Ať Boží milost a přízeň je zjevná na vašich životech 

každý den, ať tě Jeho požehnání nahání,až tě dožene … 

 ať Jeho život proudí skrze vás, milujeme vás !  
 


