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.

Filip Jandovský je kazatelem ECM Maranatha

Otázky k zamyšlení
1. Kazatel Filip používá frázi „nebe a dudy“, aby poukázal, podle popisu apoštola Pavla, na
rozdíl nebe, které vyhlíží v budoucnosti, a života, který žije zde na zemi. Je to způsob, jak
popsat napětí mezi dvěma skutečnostmi: současnost a naděje pro budoucnost. Jaké
rozdíly ohledně nadějí pro budoucnost se domníváš, že panuje mezi tebou, jako
křesťanským věřícím, a 99% Plzně?
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a prayer movement for the city

http://247.krestan.org/

2. Bylo poukázáno, že „nejvyšší pravidlo, nejvyšší právo není to, že všichni zemřou, ale že
Kristus zemřel za nás všechny. To je to, o čem je smíření, základ našich životů, že Kristus
zemřel za nás. V tomto světle můžeme pohlížet na naše bližní a v tomto způsobu s nimi
jednat.“ Co tedy vidíš jinak pod novým světlem a jak to mění tvé chování k ostatním?

3. Kazatel Filip řekl, že fakt, že je vidíme, není všechno, co máme dělat, ale teprve krok číslo
jedna. Jsme tu ale i pro další krok, abychom udělali něco pro ně, aby věděli, že jim bylo
odpuštěno, že existuje někdo, kdo je smířil. Platí tedy pro tebe osobně, že uděláš něco
nového pro ostatní? Pokud ano, co bude to, co osobně pro ně uděláš?

4.

Bylo řečeno, že tento mimořádný týden aktivit Plzně 247 a tento seminář jsou nástroje
jak nám připomenout důležitost naší služby. Každá modlitba je velké povzbuzení. Každé
setkání nám připomíná, že modlitba je vzácná. Modli se nyní za sebe, za svoji rodinu a
přátele, za 99%, a navíc, aby všichni byli smířeni s Kristem.
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