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Lidé	  Boží,	  Kristovci!	  

Všichni	  vidíme,	  že	  dnešní	  svět	  už	  není	  ?m,	  čím	  byl	  včera.	  Nedějí	  se	  dnes	  věci,	  které	  bychom	  si	  úplně	  
naplánovali,	  ale	  je	  tu	  pro	  nás	  velká	  možnost	  přihlásit	  se	  o	  slovo	  jako	  jeden	  lid,	  jedna	  rodina,	  jedna	  
Nevěsta,	  jedno	  stádo	  pod	  Pastýřem	  Ježíšem	  Kristem.	  
Určitě	  se	  nemáme	  poddávat	  strachu	  a	  úzkosQ,	  vždyť	  On	  je	  náš	  nedobytný	  hrad,	  na	  druhé	  straně	  
vnímáme,	  že	  Boží	  lid	  je	  ?m,	  jehož	  hlas	  má	  být	  slyšet,	  když	  volá	  ke	  svému	  Králi.	  
Pojďme	  se	  tedy	  spojit	  k	  modlitbám	  a	  uc?vání	  napříč	  církvemi,	  městy	  i	  národem.	  Po	  společné	  úvaze	  
s	  vedoucími	  různých	  modlitebních	  iniciaQv	  jsme	  dospěli	  k	  času	  mezi	  21.	  a	  22.hodinou,	  kdy	  se	  lidé	  
budou	  moct	  ze	  svých	  domovů	  či	  modliteben,	  jednotlivě	  či	  ve	  skupinách	  propojit	  ke	  společnému	  
volání	  (aktualizace	  30.3.2020:	  čas	  byl	  rozšířen	  od	  20.	  a	  22.hodiny	  za	  účelem	  spojení	  s	  dalšími	  
skupinami	  křesťanů).	  	  

Současně	  také	  víme,	  že	  potřebujeme	  před	  Pánem	  zkoumat,	  jak	  se	  v	  tuto	  chvíli	  modlit.	  K	  tomu	  
potřebujeme	  být	  pozorní	  na	  jakékoli	  slovo,	  které	  bude	  během	  těchto	  modliteb	  přicházet.	  Pokud	  tedy	  
kdokoli	  bude	  něco	  vnímat,	  může	  zaslat	  vjem	  skrze	  formulář	  na	  stránce	  ceskobohu.cz/modlitby	  
Vjem	  bude	  rozsuzován	  týmem	  služebníků	  z	  různých	  denominací	  a	  poté	  se	  to	  zásadní	  bude	  objevovat	  
na	  webových	  stránkách	  www.ceskobohu.cz	  ,	  což	  je	  nástroj	  k	  propojení	  křesťanů	  v	  rámci	  národa	  napříč	  
církvemi.	  V	  současné	  době	  bychom	  chtěli	  připomenout	  slovo,	  které	  se	  opakuje	  už	  delší	  dobu.	  Pojďme	  
tedy	  třeba	  právě	  tady	  někde	  začít.	  

Uzavřu-‐li	  nebesa,	  takže	  nebude	  deště,	  přikážu-‐li	  kobylkám,	  aby	  hubily	  zemi,	  pošlu-‐li	  na	  svůj	  lid	  mor,	  
a	  můj	  lid,	  který	  se	  nazývá	  mým	  jménem,	  se	  pokoří	  a	  bude	  se	  modlit	  a	  vyhledávat	  mě	  a	  odvráB	  se	  
od	  svých	  zlých	  cest,	  tehdy	  je	  vyslyším	  z	  nebes,	  odpusBm	  jim	  jejich	  hřích	  a	  uzdravím	  jejich	  zemi.	  
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