BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
DOHLÍŽENÍ JE KRÁSNÁ PRÁCE (1TM 3,1)
Různé aspekty práce starších církve
Dnes se podíváme na to, co je to ona zmiňovaná krásná práce. Minimálně
v jednom aspektu souvisí s dohlížením. Ovšem půjdeme ještě dále a
podíváme se na další slova v Písmu, která popisují starší, protože tato slova
– stejně jako slovo dohlížitel, strážce, popisují úkol, náplň práce těch, kdo
vedou Kristovu církev. Pro zdravý život církve je naprosto nezbytné,
abychom rozuměli tomu, kdo jsou to starší a co je jejich úkolem.
Text (1Tm 3,1 vlastní překlad):
Věrohodné (je to) slovo: Jestliže se kdo po dohlížení vztahuje, po krásné práci touží.

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč je vedení církve tak důležité?
2. Co je hlavním úkolem starších v církvi?
3. Kdo je pastýřem našich duší?

ÚVOD
• Vedení církve
Celé Písmo mluví o vedení církve (a vedení obecně) velmi často.
Ježíš často mluvil o vedoucích a sám byl tím nejlepším příkladem.
Oddíly Písma věnované přímo starším: 1Tm 3,1-7.10; 1Tm 4,14; 1Tm
5,17-25;
Skutky: 11,30; 14,23; 15; 20,17-38; 21,17-26
Listy: 1Te 5,12-13; Fp 1,1; Tt 1,5-9; 1Pt 5,1-5; Jk 5,13-15; Žd 13,7.17

Biblické odkazy:
 J 10,11-13; J 13,12-17; 1Pt 5,2-3;

I.

KRÁSNÁ PRÁCE
• Vedení církve je krásná, těžká práce
Vedení je úkol, k němuž Bůh povolává obdarované věrné a
kvalifikované muže.
Starší jsou součástí stáda – jsou to Kristovi beránci stejně, jako všichni
ostatní (viz J 21,15-18).

Biblické odkazy:
 Ř 2,15; Ef 2,9-10; 1Tm 5,22; Tt 1,5; Sk 20,20.31

II.

DOHLÍŽENÍ
• Vedoucí střeží Boží lid a pečují o něj
Bůh ve svém Slově jasně určuje, kdo může a kdo nemůže vést jeho
církev.
Vedoucí v církvi nejsou povoláni k pozicím a důležitosti, ale ke
službě.

Biblické odkazy:
 Tt 1,7; Sk 20,28; 1Pt 2,9; Žd 13,17; Ez 3,18-19; Žd 10,24-25; Ř 1,8; Ř 15,14; Jk
3,1; Lk 12,48; Ef 2,10;

III. STARŠÍ A PASTÝŘ
• Vedoucí moudře sytí církev Božím slovem
Synonyma:
episkopos (dohlížitel, strážce) = presbyteros (starší) = poimén (pastýř)
‚Starší‘ zdůrazňuje moudrost a zkušenost, nikoliv věk.

Biblické odkazy:
 Sk 20,28; Tt 1,5-7; 1Pt 5,1-2; Př 2,6; Př 1,7; Př 2,1-5; Jb 32,7-9; Ez 34; 2-5; 1S
17,34-35; Mt 7,15; 1Tm 3,2; Tt 1,9; Ezd 7,10; Sk 6,2-4; 1Pt 2,25; Ef 5,25-27;

Osmisměrka
BÓJE, SEJF, UDICE, LÁVA, SÁČEK,
CYANKÁLI, KROV, KREMROLE,
SOLIDARITA, EFOR, OBELISKY,
CAEN, BULA, CELÉ, CEDR, LAUFER,
ASISTENTKY, BYLI, BRZDY, BUGL,
SEBE, GAUČO, PIANO, KREV, VČELA,
NEON, TVRZ, CRAG, OVÁL, AULY,
CELY, SRAB, STRANY, LÁTI,
AGRAFA, MARS, KEUI, OBLÁ, KRVÍ,
BOŽÍ, ŽVATLA, BASE, BOBŘI, BĚTA,
OLIVÍN, FÚZE, SÉPIE

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,1).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: P. Borovanský
(2J 1), vedení: A. Vorsa (Ž 41), památka: P. Steiger, chvály: Julie &
Míša.

Uganda: Radikálové strhli dům matky samoživitelky
Na Štědrý den 2016 Peninah se třemi dětmi jen bezmocně stála a
přihlížela, jak radikálové demolují jejich domov – jen proto, že se obrátili
ke Kristu. Matka samoživitelka a její děti žijí v osadě Pallisa ve východní
Ugandě, kde může mít rozhodnutí opustit islám skutečně nebezpečné
důsledky. Rodina zůstala bez domova.
Rozlícení radikálové napsali konvertitce několik dopisů, ve kterých jí
vyhrožovali, že její dny jsou sečteny. Pouhý den po útoku na její dům, na
Boží hod ráno, maskovaní muži uskutečnili razii na modlitebnu pastora
Eroda v osadě Oboroka ve stejném okrese.
Když pastor Erod zaslechl pokřikování džihádistů, společně s členy
svého společenství se pokusil uprchnout zadním vchodem, všichni však
byli dopadeni a surově zbiti. Pět členů společenství utrpělo vážná zranění,
včetně zlámaných kostí. Pravděpodobně existuje souvislost mezi útokem
a muslimem, který předchozí noc v místní modlitebně odevzdal svůj život
Kristu a byl nadpřirozeně uzdraven, načež o své nové víře nadšeně
vyprávěl známým.

‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli
obráceni k pastýři a strážci svých duší.
1 Petrův 2,25
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