BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
OCHRANA STARŠÍCH V CÍRKVI (1TM 5,19-21)
Kristova sláva v církvi II.
Náš dnešní oddíl mluví o ochraně starších v církvi a také o káznění těch,
kteří se dopustili hříchu. Stejně jako zajištění živobytí pro starší je
zodpovědností každého jednotlivce v církvi a službou celého sboru, i
ochrana starších stejně jako kázeň těch, kteří hřeší, jsou službou celého
těla Kristova, celého společenství a zodpovědností každého jednotlivce v
církvi.
Text (1Tm 5,19-21 vlastní překlad):
19Proti

staršímu žalobu nepřijímej, jedině [na základě svědectví] dvou nebo tří

svědků. 20Ty, kteří hřeší, napomínej přede všemi, aby ti ostatní měli bázeň.
21Zapřísahám

tě před Bohem a Pánem Ježíšem Kristem a před vyvolenými anděly, abys
tyto věci zachovával bez předpojatosti a nikomu nestranil.

Otázky ke kázání:
1. Proč nemáme přijímat stížnost proti starším?
2. Proč mají být starší napomínáni veřejně?
3. K čemu každého křesťana vede tento oddíl?

ÚVOD
• Kontext
1. Podpora starších církví (v. 17-18)
2. Ochrana starších v církvi (v. 19-21)
3. Ustanovení starších s moudrostí (v. 22-25)

Biblické odkazy:
 Sk 20,30-32; 1Tm 3,1; J 14,23-24;

I.

OCHRANA STARŠÍCH (V. 19)
• Nepřijímej obžalobu proti staršímu!

Biblické odkazy:
 1Te 5,14; 1Tm 3,2; Mt 18,15; Dt 19,15;

II.

KÁZEŇ STARŠÍCH (V. 20)

• Staršího, který hřeší, kárej přede všemi!

Biblické odkazy:
 Mt 18,16-17; Jk 3,1; Ga 6,1-2; 1J 1,9; 1Tm 3,15; Sk 5,11; Př 9,10;

III. SPRAVEDLNOST STARŠÍCH (V. 21)
• Jednej bez předpojatosti!

Biblické odkazy:
 Ef 3,10; Žd 12,22-24

Osmisměrka
POETI, ARCHIVOLTA, POTUPY,
MAJITELKA, MALPA, KACHNA,
BRUČOUN, OTOK, NUDLE, DXVI,
DNES, KÁČE, PODVOD,
DRUHORODIČKA, KVASNÁ,
STENOGRAFIE, SONARY, TOFU,
IONT, KULT, SOUČTY,
SPOLUAUTOR, OBDIV, LIAT,
MELODRAMATIK, POLOTOVARY,
SKOPALOVÁ, KRÁDEŽE,
EXTERNISTA, RAMENATÝ, FÁRO,
KATR, PLODY, KŘIVDA, TELE,
SMRT, OTKA, BEAT
Tajenka Ef 5,29-30:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 5,19-21).
Pátek 1800 Letní biblické studium v Divadle Kámen (Další charakteristiky
Biblické církve Praha).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal, vedení R.
Došek, památka P. Steiger, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.
Letní páteční studium v Divadle Kámen (vždy od 1800):
21. 7. – Co to znamená, že jsme nezávislý sbor
11. 8. – Jaké jsou další typické charakteristiky našeho sboru
25. 8. – Co to znamená být součástí Biblické církve Praha

Pákistán: Příslušníci Islámského státu zavraždili dvojici čínských studentů
Dva čínští studenti, které představitelé pákistánského režimu obvinili z „kázání
[evangelia]“, byli letos v květnu uneseni a zavražděni příslušníky samozvaného Islámského
státu (IS). Čínští občané Li Sin-cheng a Lu Ling žili v Kvétě, kde studovali na místní jazykové
škole a připravovali se na kariéru učitelů. 24. května jeli autem, když je nečekaně zastavili
muži v policejních uniformách. Vyvlekli je ven a přinutili nastoupit do jiného vozu; třetímu
čínskému studentovi se podařilo uprchnout. Jednoho místního obyvatele, který se pokusil
studentům poskytnout pomoc, policisté střelili do nohy. Následovala vojenská razie v
doupěti radikálů, při které bylo 12 z nich zabito; naneštěstí oba čínští rukojmí zemřeli dřív,
než se k nim vojáci dostali.
Informace o tragickém incidentu posílila pochopitelné obavy ostatních cizinců žijících v
Pákistánu. Je smutnou ironií, že křesťané v Číně nesmí incident zmiňovat. Pokud někdo
vyjádří nesouhlas s oficiálním postojem čínského režimu, bývá mu vyhrožováno. Čtyři lidé,
kteří se pokusili zvýšit povědomí o incidentu, byli dokonce zadrženi. Poté co se Islámský
stát k vraždám přihlásil, státní tisk v Číně označil za příčinu smrti mladých lidí „nelegální
misionářské aktivity“. Obvinil také korejské misionáře, se kterými zavraždění křesťané
spolupracovali, že je k těmto aktivitám naváděli. Čínští představitelé odmítli poskytnout
pomoc pákistánské straně při osvobozovací akci, natož něco podniknout sami.

… služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.
Židům 12,28
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