BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
USTANOVENÍ STARŠÍCH (1TM 5,22-25)
Kristova sláva v církvi III.
Moudré ustanovení starších je základ. Pokud nebudou starší moudře
ustanoveni, nebude fungovat ani jejich podpora ani ochrana ani kázeň.
Dokonce mám za to, že nebude dobře fungovat ani církev jako taková.
Text (1Tm 5,17-25 vlastní překlad):
Ti starší, kteří vedou znamenitě, si zaslouží dvojí čest, tedy ti, kteří se namáhají kázáním
a vyučováním, 18neboť Písmo říká: ‚Nedáš náhubek volu, když mlátí obilí‘ a ‚Hoden je
dělník své mzdy‘. 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. 22Ruce na nikoho nevkládej
ukvapeně, ani se nepodílej na cizím hříchu. Uchovávej se čistý. 23Nepij už jenom vodu,
ale užívej trochu vína, kvůli žaludku a svým častým nemocem. 24Hříchy některých lidí
jsou zjevné dříve, než dojde k soudu, ale některé také následují. 25Rovněž také dobré
skutky [jsou] zjevné a ty ostatní držené ve skrytosti, [tam] nezůstanou.

Otázky ke kázání:
1. Proč musíme být trpěliví ohledně ustanovení starších?
2. Proč potřebujeme v tomto kontextu zůstávat v čistotě?
3. Kde máme hledat moudrost k rozpoznání nových starších?

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:
 1Te 5,12-13; Žd 13,17

I.

PŘÍKAZ NESPĚCHAT
• Neustanovuj nikoho ukvapeně

1. Nikdo nemůže ustanovit sám sebe.
2. Na ustanovení se podílí celá církev.
3. Zodpovědnost za ustanovení leží na starších.

Biblické odkazy:
 2Tm 2,17; Iz 28,16; Mk 10,43; Sk 6,1-6; 2Tm 2,2; 1Tm 3,1; Ga 4,4-5;

II.

VÝZVA K ČISTOTĚ

• Uchovávej se čistý
1. Čistota ve vztahu k ustanovení starších.
2. Čistota a moudrost v osobním životě.

Biblické odkazy:
 1Tm 4,6; Př 17,15; 2J 10-11; Ko 2,21

III. VYSVĚTLENÍ
• Některé hříchy zůstanou skryté až do soudu
Máme rozlišovat podle ovoce dobrých skutků a zjevných hříchů.

Biblické odkazy:
 Lk 12,3; Žd 4,12-13; Sk 17,31; Fp 2,13; Mt 7,18-20

Osmisměrka
WEEKEND, ROSOL, SALONY, RUBL,
CYPŘIŠ, OVAN, PLOUTVONOŽEC,
OCET, HORA, ŠERM, OMEGA, PŮDA,
DIÁŘ, LATRÍNA, LSTI, BRADA,
DEKL, EPOS, TORZO, TRIANGL,
KROS, ETIK, MOREK, ZIMA, LIDA,
ROTA, SULC, ODÉR, TMÁŘ, ŠTÍT,
NAPADENÍ, INSECTA, ODĚR, LOOK,
METR, UZDA, ARAB, RACI,
PREMIÉRA, PŘEKRUCOVANÁ, UZLY,
NEGR, HUMUS, KOKY

Tajenka Sk 14,23:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 5,22-25).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání + památka J. Kernal,
vedení P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké.
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

Etiopie: Křesťan napaden kvůli zvěstování evangelia
Skupina místních muslimských radikálů vyzbrojených mačetami 16. července
napadla sedmadvacetiletého etiopského křesťana, který byl v době útoku sám doma.
Kvůli hlubokým sečným ranám na temeni hlavy musel podstoupit operaci, která mu
zachránila život.
K útoku na křesťana, jehož jméno z bezpečnostních důvodů neuvádíme, došlo v
osadě Hirna přibližně 400 kilometrů východně od hlavního města Addis Abeba. Z
místní ošetřovny byl převezen do zdravotnického zařízení v nedalekém Asebe Teferi a
odtud do Adama. Lékař v Adama usoudil, že by zraněný muž nemusel další převoz (do
větší nemocnice) přežít a proto ho bez zbytečného odkladu operoval sám. Přestože se
pacient stále necítí dobře, po operaci je jeho stav dostatečně stabilizovaný, aby mohl
být přemístěn jinam, na specializované oddělení.
Radikálové nejprve zaútočili na modlitebnu místního společenství Církve plného
evangelia; při akci poškodili střechu a obvodovou zeď. Následně se vypravili do
křesťanova domu. Když zjistili, že aktivně zvěstoval evangelium, rozlítili se a fyzicky ho
napadli.
Jen v letošním roce byla v těchto částech Etiopie zaznamenána více než stovka
případů pronásledování: útoky na jednotlivé křesťany i provozovny malých firem,
věznění, vraždy. Kromě toho jsou křesťané často vystaveni i jiným formám
pronásledování – bývají zavrženi vlastní rodinou, vyděděni, je jim odpíráno právo na
výchovu dětí.

… on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista.
Židům 13,21
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