BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
TO JE DOBRÉ A VÍTANÉ U BOHA (1TM 2,3-7)
Proč se máme modlit za všechny
V našem textu jsou tři jednoduché důvody, proč se modlit za všechny –
především se máme modlit, protože je to dobré u Boha. Dále vidíme
teologické vysvětlení Boží dobroty, protože Bůh chce, aby všichni byli
spaseni, a poslední důvod je velmi praktický a vyplývá z toho, že
evangelium je určené všem lidem.
Text (1Tm 2,3-7 NBK):
… neboť to [je] dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha, který chce, aby
všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. [Je] přece jediný Bůh a jediný
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné
za všechny na svědectví v patřičný čas, k čemuž jsem byl já postaven za kazatele a
apoštola (říkám pravdu v Kristu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč se máme modlit za všechny lidi?
2. Kdo je prostředníkem mezi Bohem a lidmi?
3. Proč je nutné kázat evangelium všem lidem?

KONTEXT
• Spaseni z milosti skrze víru

Biblické odkazy:
 1Tm 1,15; Lk 18,11-12; Gn 8,21; 1Tm 1,16;

I.

JE TO DOBRÉ A VÍTANÉ U BOHA (V. 3)
• Morální důvody

Biblické odkazy:
 Ř 13,1;

II.

BŮH CHCE, ABY VŠICHNI BYLI SPASENI (V. 4-6)
• Teologické důvody
A. Bůh chce, aby všichni byli spaseni

B. Je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi

C. Ježíš je smírnou obětí za všechny
1. Zaplatil za všechny lidi bez výjimky – potom všichni musí být spaseni.
2. Zaplatil za všechny, kteří mu byli dáni – ti všichni budou spaseni.

Biblické odkazy:
 Lk 19,10; Ef 2,8-10; J 6,37; Mt 7,13-14; Ž 115,3; Ž 135,6; Dn 4,32; Ef 1,22; Ez
18,23; 2Pt 3,9;1Pt 1,19-20; Ga 4,4-5; 2K 5,17-18; Žd 2,14-17; Ř 6,17-18;Mt
20,28; Mt 26,27-28; Mt 1,21; Tt 2,14

III. EVANGELIUM SE MÁ KÁZAT VŠEM
• Praktické důvody

Biblické odkazy:
 Ř 1,16-17; Ef 2,14-16; Ef 1,4.7.13-14; J 3,36

Osmisměrka
FLIRT, FIAKR, LOOK, KUŘE,
NETVOR, LASA, SELATA, LADO,
ŠRAPNEL, CHOMOUTY, NÁTLAKY,
ATTEMPT, ABSCES, FREE, FIAT,
SKLA, FILÉ, OVCE, UPŘÍMNOST,
ROHY, OCEL, CEDR, ZDVIHADLO,
AVOKÁDO, EDITOR, MÁJA,
MECHANIKA, PERO, ZEMĚPIS,
KANCI, PAJDA, KOUT, SLOUPEK,
EURO, AURA, SNAHA, LIFT, OČAR,
OVOUCH, URAN, PŘEPRAVA, OFCE,
CVIKR, EFOR

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 2,3-7)
Sobota 1300 Vyučování pro ženy (Marylin Farniková) v kanceláři
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal (1Tm
2,8-10), vedení + chvály – Artyom (Ž 33) & Karolína, památka – P.
Petrecký.
Súdán: Křesťanská škola po pokusu o násilné převzetí obnovila činnost
Na základě rozhodnutí soudu má křesťanská škola ve východní části
Súdánu, kterou před časem převzal pod svou správu státní orgán, obnovit
provoz v režii místních křesťanů. „Soud nařídil, aby škola pokračovala v
činnosti a byla spravována původním provozovatelem, bez vměšování státního
zastupitele,“ oznámil ředitel školy, Rev. Samuel Suleiman Anglo.
Odvolací správní soud v Madani ve státě Al Džazíra zrušil předchozí
rozhodnutí, podle kterého madanský zastupitel vyzval k ukončení činnosti
místní Evangelikální základní školy. 24. října ozbrojení policisté – doprovázení
civilisty z Chartúmu a dalších míst – obsadili školu, která slouží více než
tisícovce žáků a studentů ve věku od tří do osmnácti let a patří Súdánské
presbyteriánské evangelikální církvi. Obtěžování, zatýkání a pronásledování
křesťanů z různých denominací v Súdánu nabylo na intenzitě po odtržení
Jižního Súdánu v červenci 2011. Od roku 2012 súdánský režim vyhošťuje ze
země zahraniční křesťany a nařizuje demolice církevních budov pod záminkou,
že objekty patřily „Jihosúdáncům“.
Súdánský ministr pro správu a financování (Guidance and Endowments) v
dubnu 2013 oznámil, že již nebudou vydávána žádná povolení k výstavbě
nových církevních budov. Své rozhodnutí zdůvodnil údajným poklesem počtu
Jihosúdánců v zemi.

V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro
přebohatou milost.
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