
Come Lord Jesus prayer relay
Modlitební štafeta Přijď Pane Ježíši

Před akcí:
Zjistěte si informace:
- Zkontrolujte datum na webu, abyste věděli, ve který den se váš národ má modlit v modlitební štafetě.
  Datum modliteb v ČR je v sobotu 4. prosince 2021.
- Zjistěte, za jaký národ se máte modlit. Je to národ, který následuje po vás v modlitební štafetě.V našem
  případě se jedná o Švédsko.

Naplánujte si vaše modlitební setkání:
- Naplánujte si své modlitební nápady podle níže uvedených modlitebních bodů.
  (Jak se modlíte, záleží jen na vás, na webu je spousta tvořivých nápadů).
- Zjistěte si informace o národu, za který se máte modlit.
  (Podívejte se na odkazy v sekci zdrojů – resources - na webu).
- Stáhněte si uvítací video, abyste ho mohli použít během vašeho modlitebního setkání.
  (Najdete ho na našem kanálu YouTube, Facebooku a webových stránkách)
- Podívejte se na naši stránku na Facebooku - jakmile začne modlitební štafeta, lidé by tam měli zveřejňovat
  příspěvky. Ty můžete ukázat dětem, mladým lidem a dospělým při vaší akci.

V den modliteb:
Sejděte se k modlitbám:
Setkejte se jako rodina, společenství, služba nebo přátelé, abyste se během dne společně modlili.
Vaše setkání může trvat asi hodinu nebo jak je potřeba. Můžete se také modlit jednotlivě.

Klíčové modlitební body:
Můžete se modlit, jak chcete - ve hře je spousta tvořivých nápadů, jak se modlit. Inspiraci můžete najít na 
našem webu.

Klíčovým bodem modlitby je: Přijď, Pane Ježíši!
Toto je rozděleno do následujících čtyř bodů:
1. Přijď do mého života a života těch, kdo jsou mi blízcí.
2. Přijď do mého národa.
3. Přijď Pane, do národa, který následuje po nás ve štafetě (v našem případě to je Švédsko).
4. Přijď do celého světa, Pane!
a) Pošli dělníky, aby dokončili úkol Velkého poslání.
b) Přijď Ježíši soudit tento svět..

Zaznamenejte a sdílejte svou modlitební událost:
- Pořizujte fotografie a zapisujte si prorocká slova/verše.
- Umístěte je na naši stránku na Facebooku.
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