BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
PEČUJÍCÍ PASTÝŘ (1TM 3,4-5)
Bezúhonnost ve vedení rodiny
Služba starších začíná doma, v rodině. Jenom ten, kdo slouží doma, bude
schopen dobře sloužit v Kristově církvi. A sloužit doma znamená
především sloužit své ženě a svým dětem – duchovně, emocionálně i
fyzicky.
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, ne hamižný, ale mírný, pokojný,
nezištný, 4vlastní dům krásně vedoucí, děti mající v poslušnosti se vší důstojností,
5

poněvadž 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 je vztah mezi manželi základem opravdové zbožnosti?
2. Co znamená vychovávat a k čemu vede výchova v křesťanské rodině?
3. Jak se dohlížitel stará o Boží církev?

ÚVOD
• Vztah k manželce je základ
Bezúhonnost začíná v manželství a vede skrze celou rodinu až k nevěřícím
lidem kolem nás.

Biblické odkazy:
 1Tm 3,7; Př 19,14; Gn 2,22-23; Žd 13,4; 1Tm 5,8; Př 6,20;

I.

DOHLÍŽITEL MUSÍ KRÁSNĚ VÉST SVŮJ DŮM
• Starší musí být prokazatelně schopen vést
Starší je pozorný manžel, pečující otec a prozíravý hospodář.

Biblické odkazy:
 Mt 10,42-45;

II.

DOHLÍŽITEL MUSÍ VYCHOVÁVAT SVÉ DĚTI
• Starší je aktivní při výchově svých dětí
Vést svůj dům znamená především vychovávat své děti k poslušnosti.

Děti je třeba vyučovat, trénovat ve zbožnosti a v dobrém charakteru (a
stejně tak i budoucí starší).

Biblické odkazy:
 Ef 6,1-4; Př 22,15; Př 13,24; Př 22,6; Tt 2,11-13; Žd 12,8; Jk 1,21;

III. DOHLÍŽITEL SE MUSÍ STARAT O CÍRKEV BOŽÍ
• Pečuje o stádo doma i v církvi jako dobrý pastýř

Biblické odkazy:
 1Tm 3,15; 1Pt 5,1-4; Ez 34,2-16; Mt 9,36-38; 2Tm 2,2

Osmisměrka
SOVA, TAPA, OTEC, ASÁK, ARPA,
DŽBER, DECI, KAZISVĚT, ÚSTA,
ROZPRAŠOVAČ, PRODAVAČ, KATI,
PIŽMO, PÍST, NEVLASTNIT, SRST,
ROJE, ŽALÝ, STŘÍBRO, JUDO, ZETA,
GENEALOGIE, POMSTÍT, ELSA,
DÉLE, PODSÍŇ, LÉZE, PŘIZPŮSOBIT,
ALARM, TAPISERIE, TERAPIE,
APSARY, KÁČE, ORLE, MZDA, ANOA,
SÍTA, MEKY, JÍST, MYRHA,
KRABATOST, PRIMA

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,4-5).
Sobota 1300 Studium Božího slova pro ženy (v kanceláři sboru) s Marilyn
Farníkovou.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: P. Steiger,
vedení: J. Jindra (Ž 46), památka: P. Petrecký, chvály: Artsiom &
Karča.

Sýrie: Manželé pomáhají asyrským krajanům
Asyrští manželé museli společně se širší rodinou kvůli válce v severní Sýrii
opustit svůj domov, práci i přátele. Jako uprchlíci začali navštěvovat
modlitební skupinky a skupinky biblického studia. Celá rodina nakonec
uvěřila v Ježíše.
„Saíf“ následně pozval na shromáždění více než dvacet dalších asyrských
rodin a mnohé z nich rozšířily řady nových konvertitů. Na jednom setkání se
někdo zeptal: „Proč Bůh dopouští takovou bídu, pronásledování a zkázu na
asyrský lid, který před tisíciletími jako první přijal Ježíše?“ Saífova žena
„Naama“ odpověděla: „My Asyřané jsme sice tisíce let znali pravdu, ale nikdy
jsme Bohu nevzdávali slávu ani nechodili po jeho cestách.“
Přestože se Saíf a Naama nedávno přestěhovali do jiné země, doufají, že i
zde založí společenství, aby mohli pokračovat ve službě asyrským krajanům.
Kéž Boží dílo i nadále vzkvétá a jeho království se šíří po celém Blízkém
východě.

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před
mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.
2 Timoteovi 2,1-2
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