BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
VÝZVA KE ZBOŽNOSTI (1TM 2,8-10)
Jak se máme modlit za všechny
V našem textu máme trojí výzvu, která se týká stejně mužů jako žen – je
to výzva k modlitbám na prvním místě. Dále je to výzva ke zbožnosti, jak
mužů, tak i že. U každé té skupiny jsou zdůrazněné jiné věci a u každé je
také varování před nějakými věcmi. A nakonec je to výzva evangelia
samotného, z něhož text vychází, na něž text navazuje a jímž text vrcholí.
Text (1Tm 2,8-10 vlastní překlad):
Proto chci, aby se modlili
muži na každém místě pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a hádek,
rovněž i ženy v chování čestném, s úctou a mírností a zdobily se ne účesy
a zlatem, ani perlami ani drahými oděvy,
ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se oddaly zbožnosti.

Otázky pro děti i dospělé:
1. S jakým postojem srdce se mají modlit muži a ženy?
2. V čem se bude projevovat opravdová zbožnost mužů a žen?
3. Proč se mají křesťané modlit?

KONTEXT
• Rovněž i…
Proto chci, aby se modlili
Muži
Na každém místě pozvedajíce
svaté ruce

Ženy
V chování čestném s úctou a mírností
A zdobily se ne účesy a zlatem, ani

Bez hněvu a hádek

perlami, ani drahými oděvy
Ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy,
které se oddaly zbožnosti.

I.

VÝZVA K MODLITBÁM PRO MUŽE A ŽENY
• … aby se modlili muži, rovněž i ženy

Biblické odkazy:
 Mk 7,15; 1Tm 3,16; 1Tm 5,5; Lk 2,37; 1Tm 3,15; Žd 10,25; Lk 18,7; Jk 5,16

II. VÝZVA KE ZBOŽNOSTI PRO MUŽE A ŽENY
• … jak se sluší na ty, kdo se oddali evangeliu

A. Zbožnost mužů

B. Zbožnost žen

Biblické odkazy:
 Př 15,8.29; Mt 5,23-24; 1Tm 5,1-2; 1Pt 3,1-4.7; 1Tm 5,10;

III. VÝZVA EVANGELIA PRO MUŽE A ŽENY
• Proto chci…

Biblické odkazy:
 Mt 11,28-30; Kaz 1,8; Kaz 5,9; Mt 6,33; J 15,16; J 16,24;

Osmisměrka
KLOBOUK, AZOTÉMIE, NIKOTIN,
MEGAFON, ASIATKA, MRAK,
KOMBINÉ, UZEL, APOŠTOL, DEKL,
SMRT, KLEČ, CHRIE, ŠPRTÁK,
MOŘE, ALEJ, RODIČ, SVÁŽENÍ,
IŠKA, LADO, PTÁK, NUDA, KOUMA,
OCELE, ALDA, JAŘINA, VSYP, LAOS,
KEMP, PRST, SLIB, OVCE, HURON,
ANTI, MOSAZI, MLČKA, ÚKOSY,
RIMESY, PECAŘ, STOLIČKY, STÁT,
SÓLO, ROUS, AMÓREK, OVAN,
KANK, OPTIMUM

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830

Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm
2,8-10)

Neděle 930

Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Suchý
(3J), vedení: P. Petrecký (Ž 34), chvály: Julie & Míša,
památka: P. Steiger.

Kazachstán: Ignorování důkazů skončilo pro křesťanského vedoucího
uvězněním
Kazašský křesťanský vedoucí a učitel byl 3. října 2016 odsouzen ke dvěma
letům odnětí svobody v návaznosti na usvědčení ze zneužití tísňové linky.
14. dubna 2015 kdosi zavolal na místní tísňovou linku (obdoba naší 112) z
mobilního telefonu Juriho Paka.
Důkazem, který byl proti Jurimu použit, je dvouminutový záznam hovoru
jakéhosi opilce, ve kterém vyhrožuje bombovým útokem a používá vězeňský
žargon. Podle expertní analýzy se však hlas na nahrávce neshoduje s hlasem
Juriho. Navíc volající zmiňoval deset let strávených ve vězení a vztek na policii.
Juri dosud nikdy ve vězení nebyl.
Představitelé režimu v této převážně muslimské zemi zřejmě zneužili
nepravdivá obvinění jako záminku k pronásledování tohoto muže kvůli jeho
křesťanským aktivitám.

Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži ať jsou střídmí,
vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší
ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití
vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády
své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly
laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.
Titovi 2,1-5
Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
4. prosince 2016 © BCP

