BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! (1TM 6,11-21)
Zbožnost ve světle Kristova druhého příchodu
Křesťané se svým znovuzrozením okamžitě ocitli v zuřícím duchovním
boji. Tento duchovní boj je bojem o zbožnost a náš text nám dává tři
výzvy, tři příkazy, tři druhy strategie duchovního boje, tři způsoby růstu
ve zbožnosti.
Text (1Tm 6,11-21 vlastní překlad):
11Ale

ty, ó člověče Boží, tomuto utíkej, a místo toho následuj spravedlnost, zbožnost, víru,

lásku, vytrvalost, mírnost. 12Bojuj dobrý boj víry, drž se věčného života, ke kterému jsi byl
povolán, a k němuž ses přiznal dobrým vyznáním před mnoha svědky. 13Přikazuji ti, před
tváří Boha, který všem dává život, a Krista Ježíše, který vydal před Pontiem Pilátem
dobré svědectví, 14zachovat to nařízení bez poskvrny a pohany až do příchodu Pána
našeho Ježíše Krista, 15který ve svém čase zjeví požehnaný a jediný vládce, král
kralujících a pán panujících, který jediný má nesmrtelnost, bydlí v nepřístupném světle,
žádný člověk ho neviděl ani vidět nemůže. 16Jemu [buď] čest a moc navěky. Amen.
17Bohatým

v nynějším věku přikazuj, aby nebyli domýšliví, ani nedoufali v nejisté

bohatství, ale v Boha, který nám prokazuje všechno hojně k potěšení, 18[aby] konali
dobro, byli bohatí v dobrých skutcích, štědří, ochotní podělit se, 19střádali si dobrý základ
pro budoucnost, aby dosáhli pravého života.
20Ó,

Timoteji, svěřený poklad chraň, vyhýbej se bezbožnému žvanění a protikladům toho
falešného poznání – 21kdo se k němu hlásí, sešel z cesty. Milost s vámi.

Otázky ke kázání:
1. Kdy má křesťan utíkat a kam?
2. Co by mělo charakterizovat dobré skutky křesťanů?
3. Proč je tak důležité chránit evangelium?

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

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.

UTÍKEJ! (V. 11-16)
• Od pokušení ke Kristu.

Biblické odkazy:
 Jk 4,7; 1Pt 5,9; Př 7,22-23; 1K 10,12; Sk 13,48; 1K 12,3; Tt 2,12; Mt 11,29

II.

KONEJ! (V. 17-19)

• Dobré skutky jsou ovocem víry.

Biblické odkazy:
 1Tm 6,8; Ř 8,32; 1K 9; Sk 20,35; Mt 5,16; Tt 2,14;

III. CHRAŇ! (V. 20-21)
• Evangelium je Boží mocí ke spasení.

Biblické odkazy:
 1Tm 1,16; Ef 4,29; 1Tm 1,6; 1K 15,3-4; 1K 2,1-2; 1Te 4,16-18

Osmisměrka
BARY, BĚHY, ŠABLONA, LAOS,
KEMP, DŘEP, OKNO, ÚPISY, AZYL,
APAČ, TAKTICKÝ, PIKLE, TEST,
VHOD, ATRIBUT, SPÍČ, RENATA,
PARTY, YZOP, ALPAKA, TUŘI,
ISCHIAS, VOZY, TLAMA, SYČÁK,
ISOTOP, DRÁB, LASO, PATROLY,
KŘIK, PUNKCE, PÍPA, GRYF, SOSÁK,
ROZMAR, EGYPT, ASPEKT, PAVLAČ,
SAFE, PLATÝS, LSTI, OHIO,
SCELENÍ, VZKAZ, EXIL, DILETANT

Tajenka 1K 15,50:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 6,11-21).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (1Tm 1-6),
vedení R. Krejčík, památka P. Steiger, chvály A. Vorsa & K.
Krejčíková. Po shromáždění budeme mít pracovní schůzku sboru a
potom bude křest u Krejčíků + oběd, společenství.

Kamerun: Do útoků Boko Haram jsou zapojovány i děti
Po období relativního klidu došlo v kamerunské provincii Daleký sever (Far North) k
opětovnému nárůstu počtu útoků přívrženců Boko Haram. 17. srpna byl zavražděn
sborový starší během noční razie členů této skupiny v osadě Moskota. Adamu Nguda
sloužil ve společenství ve městě Mouldougwa. O život přišel krátce poté, co musel
nedobrovolně opustit domov v Moskotě. Adamuovi vrazi také unesli jeho šest dětí ve věku
3 až 15 let. Ovdovělá manželka zažívá hluboké trauma. Při samostatném útoku ve stejný
den radikálové vypálili dům dalšího křesťana jménem Lazare Mahama, včetně vybavení.
Kromě toho křesťanovi ukradli peněženku, ve které měl hotovost a osobní doklady.
6. srpna zahynulo osm dětí při sebevražedném bombovém útoku, ke kterému došlo
ve městě Amchide. Útočníkem byl malý chlapec, který odpálil nálož ve večerních
hodinách během hry s ostatními dětmi. Všech osm dětí pravidelně navštěvovalo
nedělní školu v evangelikálním společenství v Amchide. Po nedávných útocích místní
křesťané znovu dostali strach a někteří z nich opustili své domovy.
Zneužívání dětí jako sebevražedných atentátníků není žel ničím novým. Jen od
začátku letošního roku jich extrémisté vyslali „do akce“ čtyřikrát více než za celý rok
2016. Od 1. ledna 2017 bylo tímto způsobem zneužito 83 dětí (55 dívek, většinou
mladších 15 let, a 27 chlapců). V jednom případě byl při útoku k dívce připoután
novorozenec. V loňském roce spáchalo sebevražedné útoky 19 dětí.

…potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni
v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
1. Tesalonickým 4,17
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