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SCHOPNÝ PASTÝŘ (1TM 3,1-7) 
Tři nezbytné schopnosti starších 

 

S úkolem vedoucího v církvi jsou spojené tři schopnosti, které si muž, který 

touží po tom, být starší, musí osvojit. Jedná se o (1.) schopnost učit,  

(2.) schopnost vést (na prvním místě rodinu)  

a (3.) schopnost být příkladem. 
 

Text (1Tm 3,1-7 vlastní překlad): 

1Věrohodné (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, schopný učit, 3ne opilec, ne násilník, ne hamižný, ale mírný, 

pokojný, nezištný, 4vlastní dům krásně vedoucí, děti mající v poslušnosti se vší 

důstojností, 5poněvadž 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 ke kázání: 

1. Proč je pro církev nezbytné zdravé učení? 

2. Jakým způsobem se prokazuje schopnost vést? 

3. Komu a v čem je každý křesťan příkladem? 
 

 

ÚVOD 

• Úsilí o budování zbožného charakteru 
 

Starší musí být na prvním místě mužem vynikajícího charakteru. 

 

Každý křesťan musí usilovat o růst ve zbožnosti (ve zbožném charakteru). 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Tt 1,7-8; Ga 5,22-23; Fp 2,13;  



 

 

I. SCHOPNÝ UČIT 

• Povzbuzovat ve zdravém učení 
 

 

Starší se podřizuje Božímu slovo a následně vyučuje druhé. 

 

 

Bez zdravého učení nemůže existovat zdravá církev ani zbožní 

křesťané.  

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 10,17; Mk 1,38; Sk 2,42; Sk 17,11; Sk 18,11; Sk 19,9; Tt 1,9; J 6,45; 2Te 2,11; 1Tm 

4,6; Ř 15,4.14;  
 

II. SCHOPNÝ VÉST 

• Pokorně a horlivě sloužit druhým 
 

 

Vedení začíná v rodině a bude se na prvním místě projevovat službou 

druhým.  

 

Vedení je velmi namáhavá, vyčerpávající a náročná práce.  

 

Vedení není o větších právech, ale o větší zodpovědnosti a větším úsilí. 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  J 10,14.27-28; Mk 10,44; 1Te 5,12-13; 2K 11,28; 1Tm 5,17;  
 



 

 

III. SCHOPNÝ BÝT PŘÍKLADEM 

• Být obrazem Ježíše Krista 
 

 

Vést příkladem znamená rozumět tomu, že se lidé dívají.  

 

Nejlepším vzorem pro takové vedení je Ježíš.  
 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Pt 5,2-3; J 13,1-5.8.10.13-15.34-35  
 

 

 

   

 

 
   CHAOS, KLIP, ACETON, SVIT, 

NÁROK, BRIGÁDNÍK, TISY, PITNÝ, 

PLANETA, LESY, CHUTĚ, LIDA, VPIS, 

SNĚM, KORBY, MAPY, KALENDÁŘE, 

OSMISTRAN, POHROMA, 

ADEKVÁTNÍ, ADAT, ŠPECH, OVCE, 

MÝTO, MOTTO, AEROLOGIE, 

CHOBOT, LIKR, ŽÍNĚ, KVÁDRO, 

PÁLENÉ, ŠPETKA, ALPY, VENTIL, 

SÍTA, NÁSTUPIŠTĚ, TRANSPARENT, 

OLBRAM, VNAD, VLIV, PRTĚ, DÍŽE 

Osmisměrka 

Tajenka (J 13,15): 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,1-7). 

Sobota 1300 – vyučování pro ženy v kanceláři sboru. 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal (1Tm 

3,8-15), vedení: R. Došek (Ž 50), památka: P. Petrecký, chvály: Julie 

& Míša. 

Pátek 14. dubna – společné shromáždění od 1000 – místo upřesníme. 

Neděle 21. května – společné shromáždění v Ústí nad Labem. V Praze 

shromáždění nebude.  
 

 

Srí Lanka: Společenství přinuceno ukončit pořádání bohoslužeb 

10. února v dopoledních hodinách dorazil do modlitebny společenství Calvary 

v Morawaka policista doprovázený přibližně 30 vesničany a dožadoval se, aby 

přítomní mládežníci ukončili právě probíhající modlitební setkání. Vesničané se 

křesťanům pokusili násilím sebrat Bible. 

V reakci na předvolání se pastorova manželka s dalšími dvěma členy 

společenství ještě ten den odpoledne dostavili na policejní stanici v Morawaka, 

kde se sešli s policejním velitelem. Policista je vyzval, aby modlitebnu nejprve 

registrovali na oblastním sekretariátu, a poté potvrzení o registraci přinesli na 

policejní stanici. Do té doby by měli přestat pořádat bohoslužby. 

„Podle srílanských zákonů,“ okomentoval situaci právník z NCEASL, 

„neexistuje žádná povinnost oficiálně registrovat objekty používané k 

náboženským účelům.“ (Od letošního ledna došlo na Srí Lance k několika 

bezdůvodným útokům na místní společenství.) 

 

 

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem 

miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste 

moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. 

Jan 13,34-35 


