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PODPORA STARŠÍCH CÍRKVÍ (1TM 5,17-18) 
Kristova sláva v církvi I. 

 

Kristus je oslavován, když se jeho lid pokorně podřizuje jeho slovu. To se 

projeví ve vzájemné péči křesťanů o sebe a bude to zjevné na vztahu 

církve k ustanoveným starším. Křesťané mají starší sboru podporovat, aby 

se starší mohli cele věnovat své službě, především kázání a vyučování.  
 

Text (1Tm 5,17-18 vlastní překlad): 

17Ti 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‘. 

 

 

Otázky ke kázání: 

1. Proč se musí církev starat o své starší? 

2. Co je hlavním úkolem starších? 

3. Kdo se má podílet na finančním zajištění církve? 
 

 

ÚVOD 

• Církev = společenství Božího lidu 
 

 

 

Kristus je oslaven poslušností jeho Slovu. 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  J 14,23-24;  



 

 

I. PŘÍKAZ PODPOROVAT STARŠÍ 

• Kristova sláva v ochotném a štědrém dávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 5,8; 1Tm 6,1; 1K 9,11-14; 2K 9,7; Sk 20,34-35; Sk 18,5; Ga 6,6;  
 

II. POTŘEBA PODPORY STARŠÍCH 

• Kristova sláva v kázání Božího slova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Žd 13,17; 1Te 5,12-13; Tt 1,9;  
 



 

 

III. POTVRZENÍ PODPORY STARŠÍCH Z PÍSEM 

• Kristova sláva ve spravedlivé odměně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Dt 25,4; Lk 10,7; 2Tm 2,15; Ef 2,20-22 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   SVĚTLA, NEOKRADENÁ, ODEONY, 

SOVA, ŠKODOLIBOST, OBĚŤ, EREB, 

HNÁT, VRTY, KŠÍR, POTOK, DRDOL, 

FUTRÁL, RTUŤ, LOOK, HMOTA, 

TRDLO, SLZA, NIOB, 

ENTOMOLOGOVÉ, SMĚV, OKRAJ, 

ATOL, ASISTENTKA, VÍRA, VNAD, 

WOOD, MRAZY, DESIGN, SMLOUVY, 

MAST, ZELÍ, IDOL, TKÁT, POSTEL, 

OSLAVY, OŽRALA, VATY, 

ARITMETIKA, JEDNOU, SALDO 

Osmisměrka 

Tajenka 2K 9,7: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 5,9-16). 

Pátek 1800 Letní biblické studium v Divadle Kámen (Co to znamená, že jsme 

nezávislý sbor). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání A. Novotný, vedení P. 

Steiger, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké.  

Letní páteční studium v Divadle Kámen (vždy od 1800): 

21. 7. – Co to znamená, že jsme nezávislý sbor 

12. 8. – Jaké jsou další typické charakteristiky našeho sboru 

26. 8. – Co to znamená být součástí Biblické církve Praha 

 

Írán: Křesťané odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody 

3. a 4. července byl pastor syrského původu Viktor Bet-Tamraz odsouzen k deseti letům 

odnětí svobody, stejně jako jeho tři spolupracovníci, íránští konvertité. Poté co byl v r. 2009 

vydán zákaz činnosti pastorova teheránského společenství, křesťané se scházeli v soukromí. 

Pastor Viktor a konvertité Kavijan Fallah-Mohammadi a Amin Afšar-Naderi byli zadrženi 

společně s několika dalšími křesťany během oslavy Vánoc v roce 2014. Další odsouzený 

konvertita, Hadi Asgari, byl zadržen společně s několika dalšími křesťany (včetně pastorova 

syna Ramiela) během pikniku pořádaného v srpnu 2016. Ramiel byl obviněn ze „zakládání 

a organizování domácích společenství“ a „jednání ohrožujícího státní bezpečnost“. Pastor 

Viktor a všichni tři íránští konvertité byli shledáni vinnými z „evangelizace“, „nezákonných 

aktivit domácích společenství“ a „jednání ohrožujícího státní bezpečnost“. Aminův trest byl 

následně prodloužen o dalších pět let, poté co byl shledán vinným rovněž z „hanobení 

posvátného“ (rouhání), takže by měl ve vězení strávit celkem 15 let. Zatímco pastor Viktor 

a Kavijan byli propuštěni na kauci, Hadi a Amin zůstávají ve vazbě a požadovaná kauce se 

mezitím podstatně zvýšila, v přepočtu přibližně na 1,8 milionu korun.  

Nedávno, v červnu letošního roku, byla předvolána manželka pastora Viktora 

Šamiram k soudu v areálu teheránské věznice Evin a obviněna z „účasti na zahraničních 

seminářích“ a „jednání ohrožujícího íránskou státní bezpečnost“. Šamiram i Ramiel 

byli propuštěni na kauci a čekají na zahájení procesu. 

 

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. 

Efezským 4,15 


