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PROSBY, MODLITBY, PŘÍMLUVY, 
DÍKŮVZDÁNÍ! PROČ? 

 (1 TIMOTEOVI 2,1-8) 

 

Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami,  
s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.  

Skutky apoštolské 1:14 
 
 
 

1 Timoteovi 2:1 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, 
modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2 za vládce a za 
všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a 
klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 3 To je dobré a 
vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 4 aby všichni lidé došli 
spásy a poznali pravdu. 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi 
Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6 který dal sám sebe jako 
výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. 7 Byl jsem 
ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím 
pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě. 8 Chci tedy, 
aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v 
čistotě, bez hněvu a hádek. 
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I. ÚVOD 
 
 
 

Biblické odkazy:  
  Ga 6,15; ZJ 21,5-6; 

 

II. DŮLEŽITOST MODLITBY! (V. 1-2) 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 12,1; 1,18; 1K 2,9; Dt 4,32-34; Ef 2,1; Mk 6,34; 

 
 

III. MODLITBY BOŽÍHO LIDU, ŽIVÉ SVĚDECTVÍ 

SVĚTU O KRISTU A EVANGELIU! (V. 3-7) 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 12,1; 8,28-30; Iz 59,1; Mt 5,18; 25,41; Ez 33,11; Sk 17,30-31; 
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IV. MUŽI A JEJICH ÚLOHA I ZODPOVĚDNOST V 

MODLITBĚ! (V. 8) 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  1Tm 2,13; 5,17; Ř 5,12-21; 1K 15,21-22; Ef 5,21-28; Mt 28; Lk 7,27-28; 3,15-16; Mk 

10,45; 

 

V. APLIKACE 
 

 
 
 
 

Pokyny pro společné uctívání 

Buďte přemýšliví, pozorní, přátelští, 
vždyť se scházíme jako Boží církev. 
Před bohoslužbou mluvte k Pánu, 

během bohoslužby nechte Pána, aby On promlouval k vám, 
po bohoslužbě mluvte jedni s druhými. 

 
(Reformovaná baptistická církev, Inverness, Skotsko)
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 OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění 

úterý 1700 – biblické studium  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Martin Pípal 

(Žalm 71), písně Markéta Borovanská. 

 
Narozeniny v tomto týdnu bude mít Pavel Borovanský, vyprošujme mu 

Boží milost a požehnání! 

 
Indie: Křesťané zatčeni na svatební hostině 
Na svatební hostině pořádané pro dceru a zetě pastora 28. listopadu došlo 

k četným zatčením. Na základě obvinění ze strany hinduistických 

nacionalistů z komunity provedla policie razii na shromáždění v pastorově 

domě v Azamgarhu ve státě Uttarpradéš. Hostitel se snažil vysvětlit, že se 

jednalo pouze o svatební hostinu a nikoliv o "program konverze", jak tvrdili 

členové komunity. Jeho prosby však byly ignorovány. Devět pastorů a 

novomanželé byli zatčeni a obviněni na základě státní legislativy proti 

konverzím. Zdá se, že zneužívání této legislativy v celém severním státě 

narůstá. Jeden z křesťanských vedoucích v oblasti oznámil, že během 

posledních několika měsíců bylo uzavřeno více než 200 církví a zatčeno 52 

křesťanů. Jiný vedoucí si postěžoval: "Křesťané žijí ve strachu, že se stanou 

terčem útoků a napadení bez jakéhokoli důvodu, a policii stačí stížnost, aby 

mohla jednat a poslat je do vězení na základě zákona proti konverzím.". 

  

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s 
námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni 

dospěli k pokání.  

2 Petrův 3:9   
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