BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
POKORNÝ PASTÝŘ (1TM 3,6-7)
Pokora a dobré svědectví u nevěřících
Mluvili jsme o tom, že pastýř musí být milující, bezúhonný a pečující o
rodinu, a tedy také o stádo Božího lidu. Dneska se podíváme na další tři
charakteristiky, které mají společného jmenovatele a ukazují na to, že starší
musí být pokorný pastýř.
Text (1Tm 3,1-7 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, 3ne opilec, ne násilník, ne hamižný, ale mírný, pokojný,
nezištný, 4vlastní dům krásně vedoucí, děti mající v poslušnosti se vší důstojností,
5

poněvadž kdo by vlastní dům vést neuměl, jak se postará o Boží církev? 6Ne nově

zasazený, aby nezpyšněl, a nepropadl odsouzení ďáblovu. 7Musí také mít znamenité
svědectví od těch vně, aby neupadl do pohanění a ďáblovy léčky.

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč je důležité, aby lidé dobře znali toho, kdo chce být starším?
2. Proč je každý člověk tolik náchylný k pýše?
3. Čím má být křesťan svědectvím pro nevěřící?

ÚVOD
• Povolání k pokoře
Pyšný křesťan je protimluv – pýcha je propadlá odsouzení spolu s ďáblem.
Od Ježíše se učíme tichosti a pokoře srdce, ne aroganci, hrubosti nebo
povyšování.

Biblické odkazy:
 Mt 11,29; Ga 2,19-20; 1Tm 3,15;

I.

NE NOVĚ ZASAZENÝ
• Zakořeněný v Písmu i ve společenství
Starším musí být člověk, který je zakořeněný – nejen doktrinálně, ale
také ve vztazích.
Zasazený člověk je známý svým charakterem i svou službou – jako
Timoteus v Lystře a Derbe.

Biblické odkazy:
 Ef 4,14-16; Sk 16,2;

II.

ABY NEZPYŠNĚL
• Pýcha je ďáblovu nákazou
Ďábel svou pýchou svedl k pádu Adama a Evu a stále svádí ty, kdo
nejsou zakořeněni v Kristu.

Biblické odkazy:
 Ez 28,12-17; Gn 3,5; Iz 14,11-15; 1Tm 3,10.13;

III. ZNAMENITÉ SVĚDECTVÍ U NEVĚŘÍCÍCH
• Transparentní život mezi pohany
Křesťan nemůže žít v izolaci od okolního světa.

Biblické odkazy:
 1Tm 4,1-3; 1Tm 2,2; 1Pt 5,8;

Osmisměrka
OLŠE, ZEUS, POSLI, PLEC, TRET,
NOVĚ, KŘEMEN, LASA,
NAPODEBENINA, RYNK, GREŠLE,
KOST, LEUKOCYT, OBZORY,
NEOKRADENÁ, TREPKY, STAV,
POSTRAŠIT, KLÁŠTER, ÚTLÝ,
TLAKOMĚR, TÁBOŘENÍ, DINGO,
ORNITOLOGIE, MDLO, RING,
TRUMPETA, LISY, KAŠE, BRUSLE,
LIBRETO, LODĚ, MOST, LSTI,
TYČINKA, ORAN, BEAT, SAZEČ,
TYČE, VÝPAL

Tajenka (Ž 149,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,6-7).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal (1Tm
3,1-7), vedení: P. Kysela (Ž 49), památka: A. Vorsa, chvály: Julie &
Míša.
Sobota 1. dubna 1300 – vyučování pro ženy v kanceláři sboru.
Neděle 21. května – společné shromáždění v Ústí nad Labem. V Praze
shromáždění nebude.
Pákistán: Poslední odvolání pro Asiu Bibi
Asia Bibi byla zadržena v roce 2009 v návaznosti na
roztržku s muslimskými spolupracovnicemi. Byla
usvědčena z rouhání proroku Mohamedovi
a odsouzena k trestu smrti. Odvolala se
k pákistánskému Nejvyššímu soudu a v současné
době čeká na vyslyšení.
Ve vězení strávila již více než sedm let, oddělená
zdmi a mřížemi od svého manžela a dcer. Setkala se s
výhrůžkami a často si také vařila vlastní jídlo, aby
předešla možné otravě. Přesto se po celou dobu
vytrvale držela své víry v Krista.
Asia je jedním z mnoha křesťanů uvězněných po celém světě, kteří se
rozhodli dát přednost následování Ježíše před nařízeními režimů nebo
požadavky únosců. Každý den se obracejí k Bohu a stejně tak můžeme za ně
prosit Boha i my.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit
na odpor, všechno překonat a obstát.
Efezským 6,13
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