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,
kteří| 1
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 angličtině s překladem do češtiny.
Toto jsou otázky k zamyšlení pro tuto prezentaci a jsou
vhodné pro individuální studium či skupinovou diskuzi.
Gerry Keens-Douglas je vedoucí
Západoindických evangelikálních církví

Otázky k zamyšlení
1. Kazatel Gerry mluvil o českém knězi, otci Bernardovi, který měl vliv na jeho život. Která
osoba byla vaší spojkou ke křesťanské víře? Jakým způsobem ve vás ta osoba probudila
víru?
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2. Bylo řečeno, že ti, kteří v minulosti dělali skvělé věci pro Boha, byli pouze běžní lidé, kteří
věřili, že je Bůh s nimi. Je možné, že sám sebe také vnímáš jako běžného člověka. Jak tě
tedy tato myšlenka běžného člověka povzbuzuje k činění Božího díla v Plzni?

3. Kazatel Gerry použil Skutky 18:9 – 11 k tomu, aby mluvil o dobrých pocitech navzdory
těžkostem ve městě. Řekl, že jsou tři věci, ohledně kterých se můžete na Boha
spolehnout. Naplní své cíle. Naplní své sliby. Neopustí svůj lid. Kazatel Gerry řekl, že
přijití k 99% Plzně je tak jasné jako Boží slib. Jak znějí tedy ta Boží zaslíbení?

4. Bylo poukázáno na to, že Bůh dal do minulosti určitá místa, aby tě v realitě dnešního dne

povzbudil, a abys mohl/a naplnit svůj osud. Která místa v minulosti jsou pro tebe, jako
křesťana, který žije v Plzni, důležitá?

Plzeň 247

a prayer movement for the city

http://247.krestan.org/

Page | 2

