BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ZBOŽNOST KŘESŤANA A CÍRKVE (1TM 1-6)
Evangelium, zbožnost a praktický život
První list Timoteovi je vstupní branou ke zdravé církvi. Tento dopis je
praktickou aplikací evangelia do života církve. Začíná evangeliem, staví
na evangeliu, vychází z evangelia a buduje evangeliem. Směřuje ke
zbožnému životu, vede ke zbožnosti založené na evangeliu, která se
prakticky projevuje na prvním místě ve vztazích.
Text (1Tm 3,16 vlastní překlad):
16Nepochybně

veliké je tajemství zbožnosti: jenž byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu,

viděn anděly, hlásán v národech, došel víry ve světě, byl vzat vzhůru ve slávu.

Otázky ke kázání:
1. Co je hlavním tématem Pavlova prvního listu Timoteovi?
2. Proč je evangelium základem, na kterém musíme stavět?
3. Kde se na prvním místě bude projevovat zbožný život křesťana?

ÚVOD
• Kontext



Kristus je tajemstvím zbožnosti (1Tm 3,16)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ve vztahu k falešnému učení v církvi (4,1-11)
Ve vztahu ke společnému shromáždění církve (4,12-16)
Ve vztazích v církvi všeobecně (5,1-2)
Ve vztahu k vdovám a příbuzným (5,3-8)
Ve vztazích a v pořádku v církvi (5,9-16)
Ve vztahu církve ke starším (5,17-25)
Ve vztazích mezi otroky a jejich pány (6,1-2)
Ve vztahu k majetku (6,3-10)
Ve vztahu ke druhému příchodu Ježíše Krista (6,11-21)

Biblické odkazy:
 Ef 6,10-18

I.

EVANGELIUM KRISTOVO
• Evangelium je základ pro život křesťana i církve

Biblické odkazy:
 1Tm 1,3-6.15; 2Tm 2,8-9; 1Tm 1,16; 1Tm 2,5-6; 1Tm 4,10; J 3,16; Sk 15,11; Ef 2,9

II.

EVANGELIUM VEDE KE ZBOŽNOSTI

• Evangelium je Boží mocí, která je zjevná na životě
člověka i církve

Biblické odkazy:
 1Tm 1,7.19; 1Tm 5,14; 1Tm 4,13-16; 1Tm 3,13.16; 1J 3,2-3; Ko 3,1-2; Ga 2,19-20; 1Tm 2,12; 1Tm 6,11; Př 27,18

III. ZBOŽNOST SE PROJEVUJE VE VZTAZÍCH
• Evangelium mění život a s ním i vztahy

Biblické odkazy:
 1J 4,10; 1Tm 5,8; 1J 4,20; 1Tm 6,3-5; 1Tm 5,1-2; Ř 8,6; 2K 5,17; Fp 2,3-4; Iz 35,8; 1Tm 6,1516

Osmisměrka
DEMENTI, SOBI, CVIČITEL,
KASTROL, RŮST, CVIK, DELIKVENT,
DERATIZÁTOR, BOJE, DIODA,
MORD, OHIO, ÚVOD, MOLI, ŠNAPS,
AUTOKEMPINK, STROM, AKTA,
KILO, ZNIČENÍ, ZÓNA, EDIKT,
SPORY, DLAB, PINT, AUTORITA,
PATRIOT, ODTAMTUD, IDIOM,
DOST, IMPERATIV, UZENINA,
ÚVODY, TVRZ, METRONOMY, SENO,
IONT, MZDA, DUDY

Tajenka 1Tm 3,16:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 1-6).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání P. Borovanský (2J),
vedení P. Steiger, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké.
Sobota 7. října – vyučování pro muže (od 8:30) a pro ženy (od 13:00)
v kanceláři.
Neděle 8. října – budeme mít společné shromáždění s kladenským sborem.
Shromáždění v Divadle Kámen nebude!
Turecko: Uvězněný pastor čelí závažným obviněním
24. srpna pastor Andrew Brunson absolvoval videohovor z věznice s maximální ostrahou,
kde je v současné době zadržován. Soudce z 2. trestního soudu v Izmiru mu z kanceláře
vrchního státního žalobce přečetl obvinění, podle kterého pastor Brunson získával tajné
politické a vojenské informace pro špionážní účely – konkrétně měl usilovat o „svržení“
tureckého parlamentu a vlády a tímto způsobem ohrozit ústavní pořádek v zemi.
Přestože se spis rozšířil o další body, nebyly předloženy žádné důkazy podporující
uvedená prohlášení a pastor stále nebyl oficiálně obžalován. V rozhovoru se soudcem
pastor důrazně trval na své nevině, obvinění odmítl a vyzval soudce k předložení důkazů.
Pastor Brunson také popřel jakoukoli účast na aktivitách podobného charakteru a znovu
zopakoval, že je „mužem náboženství“, jehož cílem je vyučovat o Ježíši Kristu. Předseda
Sdružení protestantských církví, Ihsan Ozbek, označil obvinění za „absurdní“ a „politická“.
Pastor ani jeho právní zástupce nemají přístup ke spisu ani k žádným důkazům.
Pastor Brunson byl společně s manželkou Norine zatčen 7. října loňského roku.
Následně jim bylo sděleno, že by měli být deportováni kvůli údajnému „ohrožení státní
bezpečnosti“. Zatímco manželka byla zanedlouho propuštěna, pastor Brunson strávil
celou dobu před převozem do izmirské věznice v zařízení pro imigranty. Na základě
nových obvinění hrozí pastorovi čtyřnásobný trest doživotního odnětí svobody.

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z
lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
1. Timoteovi 6,16
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