BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
MILUJÍCÍ PASTÝŘ (1TM 3,2)
Musí být jedné ženy muž
Dnes si znovu připomeneme důležité věci, které se týkají rozpoznání
povolání ke službě starších a ukážeme si základní charakteristiku, první
bod bezúhonnosti, který se skrývá za slovy „jedné ženy muž“. Dohlížitel
(pastýř, starší, strážce) je muž, který je cele oddaný své manželce a nade
vše ji miluje.
Text (1Tm 3,1-2 vlastní překlad):
1

Věrohodné (je to) slovo: Jestliže se kdo po dohlížení vztahuje, po krásné práci

touží. 2Proto musí být dohlížitel bezúhonný jedné ženy muž, střídmý, uvážlivý,
spořádaný, pohostinný…

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč tolik záleží na tom, kdo vede církev?
2. Proč mají církev vést jenom muži?
3. Kde začíná služba starších?

ÚVOD
• Povolání starších
1. Vnitřní povolání (které se projevuje službou) -> 2. rozpoznání ze strany
církve (podle služby) -> 3. předepsaný charakter (ve zjevné míře)
Celý kontext mluví o zbožnosti a zbožnost muže začíná ve vztahu s jeho
manželkou.

Biblické odkazy:
 1Tm 5,3-16; 1Tm 5,10; 1Tm 3,14-15.16;

I.

DOHLÍŽITEL „MUSÍ BÝT“
• Biblická kvalifikace je nezbytná
Písmo klade podmínku, která je nepřekročitelná – říká, že starší musí
být… - nejde o věc volby ani o to, jestli chceme nebo ne, jestli se nám
to líbí nebo ne, ale je to imperativ, příkaz.

Biblické odkazy:
 J 3,7; 1Tm 3,15; Mk 10,43; 3J 9-10;

II.

DOHLÍŽITEL MUSÍ BÝT (JEDNÉ ŽENY) „MUŽ“
• Práce starších je genderově omezená
Písmo tvrdí, že musí být muž.
Písmo tvrdí, že žena nemá učit muže a mít nad ním autoritu.
Písmo tvrdí, že starší má být oddaný své ženě (z čehož vyplývá, že to
má být muž).
Písmo tvrdí, že Bůh stvořil muže jako hlavu ženy.

Biblické odkazy:
 1Tm 2,12; 1Tm 5,9;

III. DOHLÍŽITEL MUSÍ BÝT MUŽ „ODDANÝ SVÉ MANŽELCE“
• Služba starších začíná v manželství
Fráze „jedné ženy muž“ znamená oddaný své manželce.
Zbožný muž miluje svou ženu => obětuje se za ni, pečuje o ni a slouží
jí.

Biblické odkazy:
 1K 7,7-32; Žd 13,4; Ef 5,25-29;

Osmisměrka
NEON, PINY, FAUL, KALAMITA,
NUŽE, ORLI, KRYCHLE, ORLICE,
PTÁK, NEUPADL, SKON,
HOLOHLAVEC, ALFA, OHONY,
ORBA, SVAL, STRŽ, SOUSTRAST,
CHVOSTNATKA, LUSK, ZÁCPA,
LODĚ, UTRHNOUT, OSUD,
EVENTUALITA, HRNKY, RYNK,
ROPA, SUTINY, STUDÁNKA,
PLNOVOUS, AUDITORIUM, ŠARM,
OTĚŽ, JUDO, CHAMR, SMĚR,
MOTÝL, BLISTR, ZÁVISLOST, PLES,
OLŠE
Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,2-7).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal (1Tm
3,2-7), vedení: P. Petrecký (Ž 44), památka: A. Vorsa, chvály:
Artsiom & Karča.
Srí Lanka: Společenství jde dál navzdory nedávnému útoku
Vedoucí srílanského společenství, jehož modlitebnu zničil začátkem ledna
rozlícený dav, přislíbil, že se společná shromáždění budou konat i nadále.
Kamal Wasantha, vedoucí „Modlitebního centra Kithu Sevana“, situaci
komentoval slovy: „Žádný útok nás nemůže zastavit. Budeme pokračovat v
setkávání a modlitbách – pod stromy.“ Navzdory útoku, při kterém přišla
křesťanská komunita čítající 15 rodin a dalších 20 návštěvníků bohoslužeb o
budovu používanou ke společnému setkávání, netouží po odplatě.
„Neuchýlíme se k odvetě,“ přislíbil Wasantha. „Soud patří Bohu.“
5. ledna skupina lidí, podle dostupných zpráv vedená buddhistickým
mnichem, napadla modlitebnu společenství v Paharaiya na severozápadě Srí
Lanky. „Zpočátku nám vyhrožovali slovně,“ vzpomíná Kamal. „Potom ale přišli
s dřevěnými holemi, železnými tyčemi a noži a zničili úplně všechno, přestože
je (lidé) prosili, aby objekt používaný k bohoslužbám ušetřili.“
Čtyři dny před útokem buddhistický mnich z Gothamiramaya křesťanům
údajně vyhrožoval „těžkým trestem“, pokud nepřestanou v objektu pořádat
bohoslužby. Vedoucí podali stížnost na policii a varovali místní věřící.
Společenství se těšilo rychlému růstu. Všichni členové konvertovali od
jiných náboženství a tak upoutali pozornost vesničanů, kteří odmítají tolerovat
konverze buddhistů ke křesťanství. Kamal, sám bývalý buddhista, uvedl, že
„nemůže opustit své poslání jen kvůli útokům“.

Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý
ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal
krví vlastního Syna.
Skutky apoštolské 20,28
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