MODLITBA HÝBE RUKAMI, KTORÉ HÝBU SVETOM!
MODLITEBNO - PÔSTNY TÝŽDEŇ
VYHLASUJEME troj až sedem dňový pôst pre celý zbor. Buď úplný, teda iba tekutiny (jablkový džús, čaj, minerálka,
voda), alebo čiastočný, Danielova "strova" z Dan 1 či vynechanie 1 jedla denne atď.
"Jozafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať Hospodina a vyhlásil pôst na celé Judsko. Vtedy sa shromaždili synovia Júdu,
aby hľadali pomoc od Hospodina, a prišli aj zo všetkých miest Júdových hľadať Hospodina...A všetci synovia Júdovi stáli
pred Hospodinom, aj ich drobné deti, ich ženy a ich synovia. Vtedy prišiel...Duch Hospodinov prostred shromaždenia."
2Par 20:3,4,13,14
V nedeľu, 13.1.2013 chceme urobiť pred Pánom rozhodnutie, koľko a ako sa budeš postiť. Príď pripravený.
Odporúčaná literatúra: Jentezen Franklin, Půst a Mahesh Chavda, Bdenie s Pánom.
Pondelok
14.1.2013
18:30-20:00

Posvätenie, cirkev, prebudenie

Utorok
15.1.2013
18:30-20:00

Deti, mládež

Streda
16.1.2013
18:30-20:00

Rodiny, vzťahy

Modlitby vedie Peter Čuřík
***
Duchovné prebudenie v cirkvi. Prv, ako Boh môže zasiahnuť národ, koná vo svojej cirkvi.
"A keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno a keby sa
2 Par 7:14
modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vysliším z nebies,
odpustím ich hriech a uzdravím ich zem."
***
Boh zobúdza ducha lídra Izraela Zorobábela i veľkňaza Jozuu i ducha všetkého ostatku
ľudu
"a tak prišli a konali dielo na dome Hospodina Zástupov, svojho Boha."
Hag 1:14
***
Budeme sa modliť za lídrov v cirkvi, za cirkev v meste a na Slovensku. Za Boží oheň do
cirkvi, čistotu, radosť Pánovu, dary Ducha, učeníctvo.
***
Za domáce skupiny, chváliaci tím, nedeľnú školu, vydavateľstvo, financie, podnikateľov
misijné skupiny, za cirkev v Uppsale, pastora Ulfa Ekmana, za celosvetovú misiu.

Modlitby vedie Martin Hunčár
***
Deti a mládež sú generáciou budúcich lídrov; či si to uvedomujeme alebo nie, o 10-20
rokov budú určovať budúcnosť našich miest, krajiny, cirkvi. Štatistiky uvádzajú, že až 90%
ľudí sa obracia k viere v Krista v mladom veku, kedy je formovaná ich osobnosť.
"Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli od nej"
Pr 22:6
***
Modlíme sa za lídrov nedeľnej školy, dorastu a mládeže: za Martina H., Jayne G.,
Tomáša Š., Naďku J. a všetkých ostatných lídrov a učiteľov. Tiež za nových lídrov pre deti
a mládež.
***
Duchovné prebudenie medzi mladými, učeníctvo, vzťahy, za lídrov dorastu, mládeže.

Modlitby vedie Katka Čuříková
***
Zdravé rodiny sú základom zdravej cirkvi a následne aj spoločnosti.
Jozua hovorí "Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi."
Joz 24:15
Joz 2:17-21 Rachab z Jericha uverila v Boha Izraela, aj keď jej okolie bolo bezbožné. Nebola však
Joz 6:25
zachránená iba ona, ale aj všetci z jej rodiny, ktorí sa uchýlili pod jej strechu. Dajme aj my
svoje rodiny pod ochranu našich modlitieb a viery, pod ochranu krvi Kristovej.
***
Chceme sa modliť za manželstvá, deti v rodinách, múdrosť pri ich výchove, spasenie
blízkych, uzdravenie, finančnú prosperitu. Chceme sa modliť za manželstvá, deti v
rodinách, múdrosť pri ich výchove, spasenie blízkych, uzdravenie, finančnú prosperitu.
***
Budeme sa modliť za vzťahy medzi mladými, vzťahy v našom zbore, v cirkvi na
Slovensku.
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Odporúčaná literatúra: Jentezen Franklin, Půst a Mahesh Chavda, Bdenie s Pánom.
Štvrtok
17.1.2013
18:30-20:00

Mesto, autority, ekonomika
Modlitby vedie Vlado Vrábel
"A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň Hospodinovi
Jer 29:7
lebo v jeho pokoji budete mať pokoj."
Je zaujímavé, že náš pokoj je vztiahnutý k pokoju mesta, do ktorého nás Boh postavil.
***
Pavol to potvrdzuje v 1Tim 2:1,2. Hovorí, že predo všetkým sa máme modliť za
postavených v autorite, "aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a
počestnosti"
"Spravedlivosť vyvyšuje národ". Je našou zodpovednosťou, aby sme stáli za náš národ.
Pr 14:34
***
Budeme sa modliť za komunálnych politikov, za vládu, parlament, súdnictvo, múdrosť, za
finančnú situáciu krajiny a Európy, za prijímanie dobrých zákonov, pracovné miesta.

Piatok
18.1.2013
18:30-20:30

Evanjelizácia, misia, služba

Piat - Sob
18.-19.1.13
22:30-05:00

Nočné bdenie s Pánom

Modlitby vedie Peter Čuřík a Andrej Rudolf, chvály Danka Vráblová
***
Našim najväčším povolaním je pomôcť ostatným poznať Pravdu, ktorá nás oslobodila.
"Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!"
Mar 16:15
***
Nech nás Boh privedie k ľuďom, ktorí sú hladní po Ňom. Za žatvu pre rok 2013; zo
všetkých evanjelizácií, seminárov, osobných kontaktov. Rozumieme tomu, že len On vie
ľudí pritiahnuť k sebe.
Za misijné skupiny: B.Štiavnica, B.Bystrica, Komárno, Sereď, Nitra, Topoľčany, Žilina.
***
***
Rast domácich skupín, modlitby za konkrétnych ľudí, ktorých nám Boh vložil na srdce.
Mat 9:37,38 Za misiu (India, Uganda, a ďalšie krajiny, za prenasledovaných). Za robotníkov do žatvy!!
***
Služba bezdomovcom, sociálne slabým, rozvoj web stránky a ďalších foriem služby.

Modlitby vedie Peter Čuřík, Tomáš Šimko, Martin Hunčár, Vlado Vrábel
***
Chceme nado všetko hľadať Pána a dať mu prvé miesto; On prebýva na chválach svojho
ľudu.
"Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome
Ž 37:4
Hospod. po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval
v jeho chráme.”
"Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca."
Ž 27:4
***
Budeme hľadať jeho tvár ohľadne plánov pre naše osobné životy i pre zbor na rok 2013
***
Budeme volať k Bohu za jednotlivé prielomy a prehlasovať Božie slovo.
Prineste modlitebné prosby, budeme žiadať od Hospodina prielom v tých
***
oblastiach
***
Budeme prednášať pred jeho tvár jednotlivých lídrov a Božie plány, ktoré nesú v srdciach
***
Budeme radostne chváliť jeho meno za víťazstvo, ktoré nám dal.

Budeme občerstvení Pánovou prítomnosťou, silnejší na duchu, zdravší telesne, viac milujúci bratstvo a jeho cirkev.
V roku 2013 uvidíme prielomy, ktoré sme doteraz nevideli. Rok 2013 bude rokom PREBUDENIA a Božej slávy!
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