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.
Karel Řežábek je kazatelem KS Plzeň

Otázky k zamyšlení
1. Bylo řečeno, že osoba, kterou se domníváš, že jsi, má vliv na to, jak se chováš. Jak se
chováš vůči 99% s vědomím toho, jak o sobě smýšlíš? Můžeš říct, že nikdy o 99%
nepřemýšlíš. Pokud je to tak, proč to, že je nebereš v potaz, je součástí tvého chování?
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2. Kazatel Karel poukazuje na to, že věřící jsou vyslanci Kristovi a křesťané v Plzni jsou ve
městě jeho jménem. Cílem pro Kristovy vyslance by mělo být znázorňovat našeho krále
a hodnoty, kterých se držíme pro jeho království. Jaké jsou tedy hlavní hodnoty
království, kterých se držíme a znázorňujeme našemu městu jako vyslanci Kristovi?

3. Kazatel Karel také poukazuje, že vyslanci musí být opatrní ohledně přílišného splynutí s
obyvateli země, do které byli posláni, protože by jinak nebyl rozdíl mezi nimi a zbytkem
obyvatelstva. Existují nějaké hodnoty příslušné království, které považuješ za vytracené
kvůli tomu, že jsi příliš hluboce splynul se způsoby 99% Plzně?

4. Pojem smíření nemá definici, která by byla obecně všemi přijata. V obecném smyslu
může být pochopena jako úmyslné spojování věcí, které se přirozeným způsobem spolu
nespojují, dávání věcí, které nejsou kompatibilní, dohromady. K usnadnění pochopení
smíření byla na konec tohoto hovoru předložena báseň. Která část z jejího textu k vám
hovoří nejsilněji? Jak vám tato část pomáhá k přemýšlení o smíření mezi 1% a 99%
Plzně?
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