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MOC MODLITBY

Prosila jsem a modlitba byla vyslyšena. V 70 letech života jsem onemocněla
zhoubnou onkologickou nemocí. Překvapení a starost. Co dál?
„Jen víru měj, hleď vzhůru k nebesům, On porozumí starostem tvým a
snům…“ Když se za něco modlím, často mě napadají slova písní.
Svou starost jsem v rozhovoru – modlitbě vložila v prvé řadě na Ježíše.
Prosila o úspěšný boj s nemocí, požehnanou práci lékařů…Modlila jsem se:
„Pane, Ty rozhodneš. Já tě však moc prosím, zůstaň se mnou, ať to
vydržím.“ Na modlitbách mě nesla moje rodina, můj sbor a sousedé. Od
samého začátku jsem to pociťovala.
Náročná operace a další léčba dopadla dobře. Obdivuhodná byla pooperační
léčba – chemoterapie a biologická léčba – klid, laskavost sester, obětavost a
láska mých dvou dcer. Ani mne neopouštěly síly. Dočasná ztráta vlasů byla
starost zanedbatelná.
Má modlitba – píseň se naplnila a byla vyslyšena.
Helenka Konečná, SCEAV Komorní Lhotka

Modlitby, které zůstávají nevyslyšené, nám připomínají, že Bůh je Bůh. My ho neovládáme.
Jeho cesty jsou vyšší, než ty naše. A jeho odpovědi jsou pro nás lepší než cokoliv, za co
prosíme." Greg Morse
MODLITBY OBRŮ

"Velký jsi, Hospodine, a vší chvály hodný, velikost Tvá je nevýstižná a

moudrost Tvá nemůže být změřena! A Tebe chváliti chce člověk, tak malá
část Tvého stvoření! Člověk, sténající pod břemenem smrtelnosti, sténající
pod svědectvím svého hříchu, svědectvím, že se pyšným protivíš. A přece
chváliti Tebe chce člověk, tak malá část Tvého stvoření! Ty povzbuzuješ
člověka, aby Tě s radostí chválil, neboť stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné
jest srdce naše, dokud nespočine v Tobě!"
Aurelius Augustin (354 - 430), teolog a učitel církve

JÍDELNÍČEK

POČASÍ

Snídaně: sladký rohlík, jogurt a kakao
Polojasno, postupně až oblačno. Maximální denní
teploty 23/26 °C. Slabý vítr. Slunce vychází v
Svačina: ovoce
04:58 a zapadá v 20:45.
Oběd: zeleninová polévka, smažený kuřecí řízek, vařené
brambory a okurkový salát
Svačina: čokoládová tyčinka
Večeře: budapešťský krém, veka a čaj
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POZNÁNÍ BOHA
J. I. Packer
Klasické dílo
J. I. Packera již
přes čtyřicet let
odhaluje statisícům
křesťanů po celém
světě nádheru, slávu
a radost, které se
skrývají v poznání Boha. Může se stát tou
nejzásadnější knihou, kterou kromě Písma
v letošním či příštím roce přečtete.

Učitel a žá
k

LADY JANA GREYOVÁ
Fai! Cooková

X

INFO
K zakoupení ve
stánku Didasko.
S ISIC kartou sleva 20 % na
všechny knihy!

Životní příběh dívky,
která se na devět dní
stala anglickou
královnou. Svou
věrností Kristu vydala
svědectví Pravdě a
ve svých 16 letech
byla navzdory rozsudku smrti světlem
anglickému národu, protože Krista si
cenila více, než vlastního života.

DIAKONICKÁ EXTRA-LIGA = vzkazy přátel ze Slezské diakonie
„Líbil se nám moc fajn přístup spoluhráčů k našim klientům (ARCHA Český Těšín), jeden z teamu dokonce
přešel přes celé hřiště, aby si s námi plácnul. Na konci přišel k nám mladý kluk a prosí nás „pojďte si ještě
zahrát“. :) (vedoucí Iva)
„Děkujeme moc!!“
„Děkuji za krásné modlitby s tou paní* a tím pánem* v modlitební maringotce – a krásné písničky s vámi.“
„Děkuji za ten den, že jsem jej mohl prožít v přátelství, klidu, míru a tichém duchu (tj. bez nadávek a
vyhrůžek)."
Před zápasem extra – ligy bylo stanoveno jisté tajné pravidlo: „Kdo utrží nejvíc gólů, vyhrál.“ Znáte to: „…
poslední budou první“ . Jelikož zápas Archy s teamem Murzynki skončil 5:2, čeká na ně – a všechny
podporovatele – malá odměna v infobudce.
Sedím na autobusové zastávce a přemítám nad prvním kolem smilovické extra – ligy. Ono, v lize jde zpravidla o
to, kdo dá nejvíc gólů… Když jsem však viděl postoj teamu Murzynků a dalších hostujících, kteří nás vzali do
společné hry a zcela nenuceně se s námi setkali na našem levlu, takže dokonce utrpěli porážku 2:5, začíná to
mnou hýbat. Ve světě, kde jsou lidi na lidi jak vlci, se rodí milosrdenství v lidském srdci.
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