BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
KDO CHCE BÝT STARŠÍM… (1TM 3,1)
Důležitost zdravého vedení církve
Podíváme se na tři věci – především na závažnost vedení církve, tedy na to,
jak důležité je správné, Písmu odpovídající vedení církve. Dále uvidíme, že
vedení církve je vymezené, je určené jenom někomu, není určené všem. A
nakonec se podíváme na to, že vedení církve začíná uvnitř člověka, je to
vnitřní záležitost, niterné povolání ke službě Kristovu tělu.
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 tolik záleží na tom, kdo vede církev?
2. Jak Bůh vymezuje, kdo může a nemůže vést církev?
3. Podle čeho se poznají muži, které Bůh volá k vedení církve?

ÚVOD
• Biskupství?
Episkopé (episkoph) = dohled
Synonyma:
episkopos (dohlížitel, strážce) = presbyteros (starší) = poimén (pastýř)

Biblické odkazy:
 Sk 19,17;

I.

VÁŽNÉ POVOLÁNÍ
• Věrohodné slovo
Je lepší, aby sbor neměl starší, než aby sbor vedli starší, kteří nejsou
kvalifikovaní.
Každý křesťan nese zodpovědnost za to, koho následuje.

Biblické odkazy:
 1Tm 1,15; 1Tm 4,9-11; 2Tm 2,11-14; Tt 3,5-8; Ř 1,16; Jk 3,1-2; Tt 1,9; 2Tm 4,3-4;
2Tm 1,14; 2Tm 2,1-2;

II.

VYMEZENÉ POVOLÁNÍ
• Kdo…
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:
 1Tm 2,12; 1Tm 3,15; Mt 20,26-27; 2Tm 2,15; 1Te 5,12; 2K 8,9; Fp 2,6-9;

III. VNITŘNÍ POVOLÁNÍ
• Chce… touží…

Touha po vedení se bude projevovat pokornou a ochotnou službou.

Biblické odkazy:
 1Tm 6,10; Žd 11,16; Mt 6,2-4; Fp 2,13; Mt 20,28; Lk 22,15; Mt 5,28; Sk 20,28;

Osmisměrka
ANOA, MSTA, RVÁČ, POMETLO,
KUKA, NEMÁ, SLUŽEBNÁ, ZÁVĚR,
ŽENA, OTEC, ŠALBA, PAVEL,
BEZRUKOST, MLHA, LSTI, OBLOUK,
CHCE, HRANOL, DUBLIN, ŠKUB,
PEJSEK, PASY, ÚMĚRA, ÚKOL,
OCEL, TOTEMY, KAPITÁLA, JÁDRA,
ZMOL, BOND, DORT, PROTIÚTOK,
EREBOS, VNADA, ROUP, POUŠŤ,
PRALESY, LATENCE, UČIT, ROSOL,
TÚRY, ČUBR, CHAOS, ŽALM, BRAK,
ČELO

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,1).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal (1Tm
3,1), vedení: P. Steiger (Ž 40), památka: P. Petrecký, chvály:
Artyom & Karča.
Blízký východ: „Tisíce a tisíce přicházejí ke Kristu!“
Navzdory hromadnému exodu mnoha křesťanů není církev v Sýrii,
Iráku, Jordánsku a dalších zemích na Blízkém východě ani zdaleka
vylidněná. Bůh je skutečně věrný. Zůstávají zde křesťané pevní ve víře, a
současně můžeme být svědky úžasného růstu nových křesťanů, kteří
kdysi bývali muslimy. Přítomnost církve je životně důležitá. Lidé jsou
zoufalí a vidí kolem sebe velmi málo naděje, nicméně skutečnost, že zde
stále zůstává církev, jim dodává povzbuzení a naději.
V průběhu dějin blízkovýchodní křesťané významně přispívali k rozvoji
společnosti, zejména v Sýrii a Iráku – a to již od prvního století. Pracovali ve
zdravotnictví, šířili vzdělanost a také se zasloužili o překlady Bible do
arabštiny. Patřili k prvním, kteří se začali věnovat humanitární pomoci,
přičemž spolupracovali s misionáři a nevládními organizacemi. Často jsou
rovněž vnímáni jako vůbec nejdůvěryhodnější podnikatelé a obchodníci.
Jsme v pravidelném kontaktu s provozovateli našich rozhlasových stanic v
Iráku. Hovořili jsme s mnoha lidmi, kteří mají na Blízkém východě příbuzné.
Někteří z pracovníků nám vyprávěli svědectví, která slyšeli přímo od
posluchačů. Sdíleli se s námi o vzrušující zprávy o Božím jednání na Blízkém
východě. Tisíce a tisíce lidí přicházejí ke Kristu. Bohu buď chvála a čest!
Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý
ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal
krví vlastního Syna.
Skutky 20,28
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