SLUŽBA SMÍŘENÍ SKRZE MODLITBU

Plzeň 247

Od založení Plzně roku 1295 město poskytuje svědectví o přítomnosti náboženství v uplynulých stoletích, ale dnes, ve 21. století
je osobní víra v Krista vzácná. Město má přibližně 170 000 obyvatel. Pravidelných týdenních křesťanských setkání se však účastní
pouze asi 1% populace. Je tedy možné, že 99% nenazývají Ježíše Pánem a Spasitelem.
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Plzeň 247 je každoroční hnutí za město. Zapojuje skupinu křesťanů napříč církvemi ve městě a také další z celého světa, ty,
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touží být Božími vyslanci pro 99% Plzně.
2. Korintským 5:18 - 20 je základem pro toto hnutí, protože biblická slova jasně ukazují, že Bůh dal lidem službu smíření. Existuje
mnoho způsobů pro křesťany, jak být ve službě smíření. Plzeň 247 je výslovně zaměřena na smíření 99% města skrze modlitbu a
uctívání. Co to znamená být ve službě smíření skrze modlitbu za 99% Plzně? Co si pod tím máš představit? Co bys pro to měl
udělat? Toto je čtyřdílná prezentace ohledně služby usmíření skrze modlitbu za tvé město. Tři z mluvčích jsou různí kazatelé z
Plzně. Čtvrtý je kazatel ze Západní Indie, z ostrova Grenady, kde vede svou církev k modlitbě za 99% Plzně.
****************************************

Co to znamená být ve službě smíření skrze modlitbu za 99%
Plzně? Co si pod tím máš představit? Co bys pro to měl
udělat?
Toto je čtyřdílná prezentace ohledně služby usmíření skrze
modlitbu za tvé město. Tři z mluvčích jsou různí kazatelé z
Plzně. Čtvrtý je kazatel ze Západní Indie, z ostrova
Grenady, kde vede svou církev k modlitbě za 99% Plzně.
Prezentace byla v češtině a tato psaná verze je pouze pro
otázky k zamyšlení, které jsou vhodné pro individuální
studium či skupinovou diskuzi.

Pavel Kuchyňka je kazatelem ECM Lochotín

Otázky k zamyšlení
1. Na začátku promluvy byl příběh o starším muži, který vypadal směšně kvůli tomu, že se
oblékal jako náctiletý, ale za účelem, aby poukázal na princip předsudku. Ve skutečnosti
mnoho akademických výzkumníků se shoduje na tom, že lidský instinkt je, že soud
přichází před pochopením. Přemýšlej nyní o směšné osobě ve svém životě, u sebe doma,
v práci, či na jakémkoliv místě. Jak soudíš tu směšnou osobu, která je ve tvé mysli? Nyní
zvaž slova z Filipským 4:8. Jak se tvůj názor na směšnou osobu změní, když se pokusíš
popsat tu osobu vlastnostmi vypsaných ve Filipským 4:8?
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a prayer movement for the city

http://247.krestan.org/

Filipským 4:8
„Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co
je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé,
co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a
jestli je nějaká chvála.“

Co je na směšné osobě z tvého života
pravdivého, ušlechtilého, spravedlivého,
čistého, milého, s dobrou pověstí, ctnostného
či chvályhodného?

2. Jedna z možností jak popsat lidské prožívání lásky je to, že každá osoba někoho má ráda,
ale žádná osoba nemá ráda všechny. Nicméně tato diskuze zavedla posluchače na
myšlenku, že Boží láska taková není. Tedy „láska, kterou k tobě má Bůh je ta stejná láska,
která má i pro druhé“, dokonce tehdy, když ten druhý nevěří v Boha. Jak tento popis
Boží lásky ovlivňuje tvůj názor na 99 % Plzně?

3. Bylo poukázáno na to, že kdykoliv Ježíš jednal s lidmi, měl opravdový zájem o jejich
životy. Byl schopný vnímat jejich osobní potřeby. Jeho pohled na ně byl vždy jako na
ztracené Boží děti. Ke kolika z 99% Plzně se úmyslně snažíte být nablízku?

4. Kazatel Pavel hluboce zkoumá lidskou zlomenost. Řekl „Nemohu poznat své zlo ve
stejnou chvíli, kdy nemohu poznat milost od Hospodina, která je zde pro druhou osobu.
Není žádného jiného způsobou jak smířit rozdíly mezi mnou a ostatními lidmi než skrze
modlitbu k Bohu.“ Uzavři tedy tento čas pro zamyšlení modlitbou za to, co nemůžeš
poznat na sobě a na ostatních, a požádej Boha, aby usmířil rozdíly mezi tebou a
ostatními jednotlivci. Nyní se modli stejným způsobem za rozdíly, které existují mezi 1%
a 99% Plzně.
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