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Dnes slaví narozeniny Jaromír Hekera a Lukáš Sztefek, všechno nejlepší!

MOC MODLITBY
Již jako chlapec jsem poznal, že Bůh vyslýchá naše modlitby. Později jsem byl ve
svém životě mnohokrát překvapen, jak Pán na modlitby odpověděl.
V období známosti mi moje budoucí manželka řekla smutnou zprávu. Lékaři ji
sdělili, že pravděpodobně nebude mít děti. V dětství totiž prodělala opakovanou a
komplikovanou operaci slepého střeva. Oba jsme měli a máme děti rádi, proto
jsme se už i jako manželé modlili, aby nám Pán dal ten velký dar – děti. Pán Bůh
naše modlitby vyslyšel. Byl to radostný den, kdy mi manželka sdělila, že budeme
mít děťátko. Během těhotenství chodila manželka na pravidelné kontroly k lékaři.
Po jedné návštěvě přišla domů velmi smutná a uplakaná. Gynekolog ji sdělil, že
něco není v pořádku a za několik dní musí jít znovu na kontrolu. Byla to smutná
chvíle. Co v takové situaci dělat? Jako jeden ze svatebních darů jsme dostali
skříňku plnou biblických veršů. Modlili jsme se o naše děťátko, aby bylo vše při
příští kontrole v pořádku. Modlili jsme se, aby nám Pán Ježíš dal povzbuzení
v biblickém verši. Po modlitbě jsme si vytáhli tyto verše: "Protože máme
mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme
se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s
našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale
nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas." Židům 4, 14- 16.
Po takovém povzbuzení jsme s manželkou cítili, že Pán slyší naše modlitby, má
soucit s našimi slabostmi a úzkostmi a s ještě větší horlivostí jsme se o naše dítě
modlili. Za několik dní se manželka vrátila z další lékařské kontroly a se slzami
radosti mi oznámila, že už je vše v pořádku a těhotenství normálně probíhá.
Narodila se nám zdravá dcerka.
Od té doby mám výše uvedené verše ve své Bibli červeně podtržené a už
mnohokrát jsem se k nim v životě vracel a mnohokrát mi byly v různých životních
situacích velkou posilou. Přeji vám, abyste i vy mohli zakusit, že náš Pán vám
chce přinést pomoc v pravý čas.
Jan Tomala, SCEAV Komorní Lhotka

MODLITBY OBRŮ

"Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili
těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás
od zlého." Matouš 6:9-13
Ježíš, Boží syn

JÍDELNÍČEK
Snídaně: rohlík, máslo, džem, med, pašťika,
tavený sýr, čaj

POČASÍ
Většinou polojasno, místy až oblačno.
Ojediněle, na horách místy přeháňky. Maximální
teploty 26/29°C. Mírný vítr. Slunce vychází v 05:00
a zapadá v 20:43.
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Pokud jste během týdne našli v Chrostu něco,
co vás povzbudilo, pobavilo nebo oslovilo,
jsme za to velmi vděční, protože tak víme, že
naše služba má smysl. Děkujeme Pánu Bohu
za tento společný čas.
redakce CHROST

70 %
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Potkají se dva:
"Ahoj, slyšel jsem, že jsi se oženil, to musíš být šťastnej, že?"
"Jó, to musím..."
XCAMP 2019 - REVOLUČNÍ MODLITBA

