Modlitební dopis rodiny Kohoutových
Jablonec nad Nisou, oblast Liberecko, březen 2013
Přinášeli k Ježíši všechny nemocné, postižené rozličnými
neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a
uzdravoval je.
Matouš 4:24
Milí přátelé na modlitbách,
jistě znáte ten pocit, kdy vás nemoc přepadne natolik, že
sami nic nemůžete udělat. Je vám tak zle, že jste vděčni za
někoho blízkého, kdo vám pomůže třeba jen uvařit čaj, podat
léky, nebo namasírovat bolestivá záda. V takové chvíli jsme
vděčni, že máme přítele nebo partnera, který vás třeba jen
dobrým slovem, soucitnou přítomností potěší a pomůže.
NZ se v souvislosti s učedníky na mnoha místech
zmiňuje, že přinesli, přivedli, byli s nimi také nemocní………
Příběh z evangelií, kdy přátelé prorazili otvor ve střeše a
spustili ochrnutého přímo před Ježíše, známe všichni velmi
dobře.
Žijeme v době, kdy kolem nás žije mnoho dětí, které jsou
duchovně „nemocné“ hříchem, jsou duchovně „slepé“ a
nemaji „přátele“, kteří by je donesli k Ježíši. Děti ve vašem
okolí nemají možnost slyšet o Ježíši, protože jim to rodiče
nepoví, ve škole se to nenaučí a od nás??,,, dozví se to ode
mne?...od tebe??,…

Staňte se „přáteli“ nevěřících dětí! Jak se mohou tito „malí nemocní“ dostat k Ježíši, když je
nikdo nepřinese na modlitbách k Pánu? Možná si myslíte, že nemáte obdarování ani možnost sloužit
dětem. Ale můžete se stát přáteli dětí tím, že je přinesete na modlitbě před Pána Ježíše.

Jak to udělat?
Poradíme vám způsob, kterým před 14 ti lety začala naše služba dětem v Jablonci.
Dívejte se pozorně v okolí vašeho bydliště, jděte na hřiště, průlezky, kde se setkávají
děti a všímejte si, jak se baví, co dělají…. Navažte s nimi rozhovor. Zjistěte si jejich
jména. Jděte na stejné místo za dva dny, za týden nebo za měsíc. Modlete se za tyto
konkrétní děti a ptejte se Pána: „co mohu pro tyto děti udělat?“ Možná vás tento
zájem o děti povzbudí, abyste jim příště dali evangelizační letáček, pozvali je na
dětský program vašeho sboru a podobně.
Jako ze semínka vyroste velká bylina nebo dokonce strom, tak z projevení zájmu o
nevěřící děti a ze skromných začátků může vyrůst třeba sborová práce s dětmi.

Aktuality z misie v Liberecké oblasti - povzbuzení !
Jak jsme již psali ve Zpravodaji DM, v závěru loňského roku jsme prožili velké těžkosti v naší práci. Město
Jablonec uzavřelo Komunitní centrum Zelené Údolí, kde jsme 5 let pravidelně vedli Klub dobré naděje a
také klub EXIT pro romskou mládež. Řešení situace nás v uplynulých měsících stálo hodně sil a trápení.

 Milí přátelé, děkujeme za Vaše modlitby. Dnes Vás můžeme s radostí informovat, že oba naše kluby
byly úpěšně obnoveny! Pánu Bohu za to chvála! Klub dobré naděje již více než měsíc funguje na půdě
Ochranovského sboru při ČCE a Klub dorostu má za sebou již 2 úspěšná setkání v modlitebně Církve
bratrské, oba sbory v Jablonci nad Nisou. Na tomto místě bychom s Olgou chtěli poděkovat kazatelům a
starším obou církví, že nám podali pomocnou ruku v pravý čas. Jsme za to velmi vděčni !



Radujeme se také z Klubu dobré naděje v Lomnici nad Popelkou (učí Jarmila a Vlasta) a z klubů
v Mimoni a Ploužnici (učí Romana). Máme čerstvé zprávy od učitelek, že děti mají o činnost zájem a kluby
fungují. Bohu za to díky!

Pozvání k modlitebnímu zápasu za děti - modlitby s DM v neděli 21,00
Společně s týmem DM se připojujeme na základě výzvy významné osobnosti CEF Sama
Dohertyho k usilovným a vytrvalým modlitbám za děti. Přidej se k nám a každou neděli
ve 21 hodin se ztiš ke krátkým modlitbám za spasení dětí v našem národě. Je-li to
možné, založ malou modlitební skupinku (2-4 lidé) a modli se za děti v ČR, aby přijaly
Krista za svého osobního Spasitele. Pokud se tak rozhodneš, dej nám prosím vědět,
povzbudí nás to a můžeme ti poslat aktuální náměty k modlitbám za Liberecko.

Prosíme……..,
…..modlete se s námi :

Za co prosíme, co nás čeká:



Další důvody k vděčnosti:







schválená dotace Města pro Pětidenní klub!
v dorostu máme 5 spolupracovníků z CB!
DD Jablonné nás pozval k pravidelné činnosti !
těšíme se na květnovou konferenci DM
v Německu.






Jarní příprava pro letní Pětidenní kluby
- spolupráce se sbory, školení pomocníků,
místo pro dětský tábor 2013 a
- finanční prostředky pro pobyt dětí,
vznik modlitebních skupinek za kluby
a práci v Liberecké oblasti,
dostatek spolupracovníků na klubech,
více pozvání k prezentaci DM ve sborech,
větší finanční podpora naší práce v oblasti
(noví dárci),
schválení dotací na činnost (kluby, tábor..).

DĚKUJEME ZA VAŠI MODLITEBNÍ I FINANČNÍ PODPORU !
S láskou a přáním Božího požehnání

Petr a Olga
Jablonec nad Nisou 30.3.2013
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