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Ve Stromovce za Stromovku
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Věříme, že jsme již všichni zaznamenali, že
i letošní léto strávíme jako sbor ve Stromovce. Mít po dobu dvou měsíců shromáždění
pod širým nebem je rarita nejen v naší zemi,
ale i na území Evropy. Asi se shodneme, že
pokud je něco raritou, tak je to také vzácné. Jako starší a vedoucí našeho sboru jsme
Bohu velice vděčni, že nám něco tak vzácného poskytuje, a tak jsme připraveni to nebrat jako něco samozřejmého, ale chceme se
za Stromovku a letní shromáždění adekvátně modlit. I letos proto proběhne v červnu
ve Stromovce modlitební stráž
regionů. Začne v pondělí 23.
6. a skončí v pátek 27.6. Stráž
regionů bude probíhat vždy
od 18.00 do 19.00 na cestě před
restaurací Pražan. V pondělí 23.
6. se zde bude modlit region Palmovka, v úterý regiony Východ
a Černý Most, ve středu pak
Sever, ve čtvrtek region Střed
a v pátek společně regiony Jih,
Jihovýchod a Západ. Je samozřejmě možné přijít i vícekrát, nebo se
připojit k jinému regionu. A za co se
budeme konkrétně modlit? Na jaře
si do Stromovky udělal pracovní
vycházku celosborový modlitebně
prorocký tým a doporučil tato témata:
1. Děkovat Bohu za toto místo a za příležitost na tomto místě sdílet s kolemjdoucími svoji radost a vděk ze spasení.
2. Žehnáním a přímluvou oddělit a vyhradit toto místo pro Hospodina.
3. Modlit se za požehnání a Boží milost
při oslovování nevěřících a za návrat
lidí do církve.
4. Bojovat proti všemu, co má sice
na tomto místě duchovní vliv, ale není
z Ducha svatého.
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(proti duchu komunismu – bývalé místo
chválení a uctívání komunismu, okultnímu
zatížení démony – viz sochy s kraví lebkou
v galerii AVU a proti duchu kultu osobnosti,
který vedl skupinu příznivců Sri Chinmoy
k pojmenování ulice, která lemuje právě
restauraci Pražan, na Sri Chinmoy Street).
Celý tento modlitební řetěz zakončíme v sobotu 28. 6. od 14.00-16.00 hod. tzv. Davidovým stánkem, který se uskuteční opět
na hlavní přístupové

cestě k restauraci Pražan. Jak bude toto shromáždění vypadat? Společné chvály budou prokládané
krátkými a srozumitelnými texty z Bible.
Bude zde prostor pro prorocká slova, tanec, případně další tvořivé způsoby chval
a uctívání. Věříme, že Bůh má na srdci obnovení a znovupostavení „Davidova zbořeného stánku“. S touto vizí pořádáme tento
typ shromáždění, protože vnímáme, že to
Otce těší. Ovocem této služby má být to, že
i ostatní lidé budou horlivě hledat Pána. Sk
15,16-17 Potom se vrátím a znovu postavím

Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu
vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten,
který toto činí (Ámos 9,11). Věříme, že Bůh
už staví stánek uctívání a hledá ochotné ruce,
které by ke stavbě použil. Modelem je služba
v Davidově stánku, kde David s veliteli vojsk
ustanovili služebníky, kteří dnem i nocí sloužili prorokováním s lyrou za vzdávání díků
a chválení Hospodina (1.Paralipomenon
25, 1,3).

Cítíme, že Bůh nás volá,
abychom také tento typ shromáždění dělali
na veřejných místech, a zakoušíme, že Bůh
na těchto místech jedná mezi posluchači zvláštním způsobem (například sobotní
chvály na Václavském náměstí). Zveme vás
tedy, abyste se k nám aktivně připojili i v sobotu společnými chvalami, modlitbami, popřípadě další službou tak, jak vás Duch Svatý povede.
Děkujeme všem, kterým Stromovka
leží na srdci, a těšíme se, že se uvidíme, ale
hlavně uslyšíme, při společných modlitbách
a chvalách ve Stromovce za Stromovku.
Mirek Hoblík a Otakar Kunzmann
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Můj mobil je fakt hustej.
Funguje jako zrcátko,
pravítko na podtrhávání...

... a když něčemu
v životě nerozumím,
můžu si to vygooglit.

Nebo se ze to modlit v jiných jazycích.

https://translate.google.com
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