
Modleme se bez přestání! 
 

  … a řekl jim: „Je napsáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby‘, ale vy z něj    

   děláte jeskyni lupičů.“        Mt 21:13 

 

„Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba 

a modlitbách         Sk 2:42 

        

 Naše úvodní Písma pojednávají o modlitbě, a to konkrétně o modlitbě 

církve, o společné modlitbě. V úvodním Písmu Ježíš cituje proroka Izaiáše              

a dodává, že tehdejší lidé ten záměr změnili a udělali z Božího domu jeskyni 

lupičů. Druhé Písmo mluví o zvyklostech prvotní církve a důležitém aspektu této 

zvyklosti. 

 Vytrvale zůstávali – toto je ten důležitý aspekt. V dnešní době vidíme v 

těle Kristově to, že se častokrát začne nějaká „aktivita“, nějaké dílo, ale pak 

chybí vytrvalost a jakmile dojde počáteční nadšení, tak dílo, či aktivita končí. A 

určitě se shodneme, že to není správně. Vytrvalost je důležitá a to životně. 

 Ale pojďme nyní k hlavnímu tématu. Boží dům má být domem modlitby. A 

také prvotní církev zůstávala, společně s ostatními věcmi, v modlitbách. Ve 

skutečnosti, pokud bychom to vzali čistě matematicky, tak modlitby by měly být 

ohledně času, setkání a zapojení zhruba čtvrtinovým podílem života sboru. Ale 

matematika není všechno, ve skutečnosti modlitba (a to ve všech podobách) má 

prolínat vše. Samozřejmě život církve není jen o modlitbě, jsou tu další stejně 

tak důležité aspekty života církve, ale tato stránka je o modlitbách. a tak 

budeme trochu jednostranně zaměřeni. 

 Modlitební setkání, která máme u nás ve sboru, jsou nejméně navštěvovaná 

setkání. Před nějakou dobou tady byla na návštěvě Marilyn Neubauer a ta 

prohlásila: “Když dělám setkání ne téma Božího uzdravení, tak je tam plno, a 

když děláme seminář o modlitbě, tak je poloprázdno“. Nebudeme teď spekulovat 

o tom, proč tomu tak je, ale vezmeme to z druhé strany. 

 Máme zde Boží Slovo, které říká, že Jeho dům má být domem modlitby. 

Máme zde příklad prvotní církve, která obrátila tehdejší svět vzhůru nohama a 

tím příkladem je, že zůstávali vytrvale na modlitbách (mimo jiné). Následujme 

tedy Boží Slovo, následujme také příklad věřících, kteří šli před námi a buďme 

domem modlitby, zůstávejme vytrvale na modlitbách. Děkuji 

                     pastor Michal 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Církev  

Nová naděje 

Jeseník 

Zpravodaj 

Rozpis služeb:   4.10.  Rodinná služba  

     11.10.  pastor Michal Ondruch 

     18.10.  host 

     25.10.  Modlitební setkání  
 

 
 9:20 MODLITBY před službou,  

10:00 HLAVNÍ SLUŽBA souběžně se službou dětem. 

Týdenní setkávání ve sboru: 
 

Modlitby – každé pondělí v 16:00 hod.  

Večer hledání – bude oznámeno 

 
 

     INFORMACE: 
 

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

na pravidelných službách. Budou také na našich fb stránkách a také 

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

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

chodit.        
 

JEŽÍŠ se vrací, objeví se na oblacích, ozve se dlouhý táhlý tón 

polnice! Kdy to bude zatím nevíme, ač je termín již stanovený, neví ho 

zatím nikdo, jen Otec. Proto buďme ve svém životě víry neustále 

připraveni k odchodu, žijme zaměřené životy a nenechme se nikým 

oklamat nebo uspat 😊 Jeho návrat je JISTÝ!  Jupíííí 😊  



 

 

  

                                    
                                                                        

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Nová chvála -  Královský plášť 
 

Vstaň a odhoď ten žebrácký plášť, 

A pojď, pojď si vzít ten co ti dává tvůj Pán – plášť slávy. 

 

Vstaň a odhoď ten žebrácký plášť, 

A pojď, oblékni ten co Otec dává nám, královský plášť. 

 

Je to plášť přízně Boží, je to plášť požehnání,  

Protkávaný krví lásky, utkaný je z milostí. 

Zapíná se sponou víry, nosí se s vděčností, 

Je v něm Sláva jeho Jména, nos ho se smělostí! 
 

Slovo pastora 
 

 

 „Posilni se a buď odvážný, protože ty dáš lidu do dědictví tuto zemi,                     

o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Hlavně se posilni a buď 

velmi odvážný, abys zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj 

otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys rozumně jednal všude, 

kam půjdeš. Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach 

a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“ 
Jozue 1: 6,7,9 

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“  
Mt 28:20b 

 

Naše úvodní Písmo z knihy Jozue nám ukazuje příkaz, který dostal Jozue od 

Boha a tím bylo: „Posilni se a buď odvážný“, a také tam vidíme na jakém základě 

má toto naplňovat: „Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“ 

Naše druhé Písmo, které je z evangelia Matouše, které zaznamenává Ježíšova 

slova, nám dává stejný příslib: „já jsem s vámi po všechny dny …“ Mohli bychom 

uvádět další Písma, která specifikují podobný příkaz pro nás, takový, jaký dostal 

Jozue, ale pro to, abychom ušetřili místo, to neuděláme. Vyjdeme z toho, že se   

o tom v Písmu mluví. 

Pojďme nejdříve k příslibu: Bůh je s námi. Ježíš je s námi. A když půjdeme 

dál, tak vidíme, že je nejen s námi, ale i pro nás, v nás a touží jednat skrze nás. 

Příslib to je úžasný, ale vyžadující víru. Nikdo z nás nevidí Ježíše kráčejícího mu 

po boku, a tak my všichni potřebujeme věřit, že to tak je – a jsem si jist, že 

bychom mohli vydávat svědectví o tom, jak toto zakoušíme v různých životních 

situacích. Bůh je s námi – nezapomínejme na to. 

A teď k příkazu: „Posilni se“ – to je první část toho příkazu. Nový Zákon to 

specifikuje: „Posilněte se v Pánu a v moci Jeho síly“ (Ef 6:10) – travme čas                

s Pánem v modlitbě, chvále, uctívání, v Jeho Slově, ve společenství s Duchem – 

prostě posilujme se. „Buď odvážný“ – toto je druhá část toho příkazu. Víme, že 

Bůh nám nedal ducha strachu, víme, že dokonalá láska vyhání strach, víme, že se 

nemáme lekat našich protivníků, prostě víme, že máme být odvážní, že máme 

tento příkaz. 

A odvážní máme být proto, že jsme posilovali a jsme silní v Něm, a také                

a hlavně proto, že Bůh je s námi. Amen 

          pastor Michal 

Marie Grešáková  

Pavel Hajný 

Irena Lilliendahl 

Gabriela Podlahová 

Eliška Zajíčková 

  

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 !  
 


