BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
BEZÚHONNÝ PASTÝŘ (1TM 3,2-3)
Nezbytnost dobrého charakteru
Bezúhonný charakter je nejvíce objektivní a nejsnáze rozpoznatelný znak
budoucích starších. Samotná touha ani praktická služba nestačí. Dohlížitel
musí být… – a následuje šest veršů, celá řada vlastností a schopností, které
muž, jenž má být ustanoven jako starší musí mít. Tyto vlastnosti musí být
na daném muži vidět ve zjevné míře. Tyto vlastnosti jsou skutečně
objektivním měřítkem, protože to je něco, co může vidět celá církev.
Text 1Tm 3,1-7 (vlastní překlad):
1

Věrohodné (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, 3ne opilec, ne násilník, 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? 6Nesmí být nováček, aby
nezpyšněl, a nepropadl odsouzení ďáblovu. 7Musí také svědectví dobré mít od těch
vně, aby neupadl do pohanění a ďáblovy léčky.

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč musí být starší bezúhonný?
2. Jak se člověk může stát bezúhonným?
3. Proč je bezúhonnost pro církev nezbytná?

ÚVOD
• Povolání starších
1. Vnitřní povolání (které se projevuje službou) => 2. rozpoznání ze strany
církve (podle služby) => 3. předepsaný charakter (ve zjevné míře)

Biblické odkazy:


I.

MUSÍ BÝT BEZÚHONNÝ
• Starší musí mít biblickou kvalifikaci
Bezúhonný = nelze mu nic vytknout.

Biblické odkazy:
 Mt 26,59-60; 1K 1,8; Ko 1,22; Žd 12,14; 1Tm 3,10; 1Tm 6,14; J 18,38;

II.

PROJEVY BEZÚHONNOSTI
• Znamenitý charakter

1.

Střídmý

2.

Uvážlivý

3.

Spořádaný

4.

Pohostinný

5.

Schopný učit

6.

Ne opilec

7.

Ne násilník

8.

Mírný

9.

Pokojný

10. Nezištný
Biblické odkazy:
 1Tm 3,4-5; Př 25,28; Ga 5,23; 1Pt 4,9; Ř 12,13; 1Tm 5,10.13; 1Pt 5,2; Tt 1,9; Ga
5,21; 1K 6,10; 1Pt 4,3; Př 31,4-5; Fp 4,5; Př 6,16-19; 2Tm 2,24-25; Ko 3,5; Tt
1,11; 2Pt 2,3; J 12,43; Ga 1,10;

III. BEZÚHONNOST V CÍRKVI
• Svatý život Kristova těla
Nehledáme dokonalost, ale zjevné projevy bezúhonnosti.

Biblické odkazy:
 Tt 1,5.7; 1Tm 3,15; Fp 2,15; 1J 1,9; Ga 5,24; Ga 2,19-20; 2K 3,18

Osmisměrka
ADAGIO, PLYŠ, INCIZE, KOLOS,
ATOL, AGLUTINACE, RÝMY,
BERMUDY, RYTO, BÝCI, KANY,
VÉST, PATA, HOLOGRAFY, MAZLÍK,
MATY, ERYTROCYT, ADAT, VIOLA,
TRAFO, ROŠT, DĚTI, INVALIDA,
LATRÍNA, INFÚZE, ATLAS, SRST,
SOBI, TŘETIHORY, IGLÚ, VLASTNÍ,
AMOR, LYRY, ÚTLÝ, LISY, NOTA,
ALIBI, ZELÍ, INSTRUKCE,
DOHLÍŽITEL

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,2-3).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal (1Tm
3,4-5), vedení: P. Steiger (Ž 45), památka: J. Kernal, chvály: Julie &
Míša.

Pákistán: Obavy z možného únosu pohřešovaného pastora
Pákistánského pastora, bratra Judoona, od 22. ledna nikdo neviděl a příbuzní
se obávají možného únosu radikály. Křesťanský vedoucí odešel z domu v šest
hodin večer – nikomu neřekl kam – a od té doby je nezvěstný. Místní
obyvatelé prohledávají okolí, ale zatím marně. Nedaleko od Kamahánu nalezli
policisté jeho batoh a motocykl.
Judoon se rozhodl podporovat místního křesťana obviněného z „rouhání“,
což bývá v Pákistánu často zdrojem napětí a nepokojů. Člen sborového
staršovstva v osadě Kamahán nedaleko Láhauru před časem projevil soucit s
jistým Babu Šahbázem, obviněného z toho, že na výtisk Koránu napsal své
jméno a následně z něj vytrhl několik listů. (Babu, který podle dostupných
informací sloužil jako evangelista, je přitom negramotný.)
Zatímco Judoonův osud zůstává nejasný, Babu se v současné době nachází v
policejní vazbě. Podle názoru místních obyvatel Babua udal závistivý
konkurent v podnikání. Release International, sesterská organizace Hlasu
mučedníků, podporuje obě rodiny v tomto nelehkém období plném nejistoty,
zkoušek a obav.

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme
proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.
2. Korintským 3,18
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