BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, KVĚTEN 2007

BIBLICKÉ VEDENÍ CÍRKVE, LEKCE 1
OTÁZKY KE STUDIU
V této lekci se vrátíme k jednomu z témat knihy Titovi. Jedná se o
ustanovené vedení církve ‐ o starší. O starších jsme toho slyšeli již mnoho,
přesto je to natolik důležité téma, že si musíme být naprosto jistí, že
rozumíme tomu, co o tom Boží Slovo říká a že to je součástí našeho života
v církvi. V této lekci se budeme konkrétně zabývat vztahem mezi starším a
sborem.
1. Titus měl na Krétě ustanovit starší. Nový zákon se staršími zabývá

více než jakýmkoliv jiným tématem, týkajícím se života církve. Jak
rozumíš tomuto slovu v kontextu církve?
• Co je podle tebe hlavní zodpovědností starších v církvi?
• Je podle tebe nutné, aby v církvi byli starší? Proč?
2. Přečti si Skutky 20,17‐35. Tento oddíl nám ukazuje, kdo jsou to

starší a co je náplní jejich práce. Kdo podle v. 28 ustanovuje starší
v konečném slova smyslu?
• Co z tohoto způsobu ustanovení vyplývá ohledně autority starších?
• Co mají starší dělat podle verše 28? Co to znamená v praxi (viz v. 20,20‐
21.26‐27)?
• Na co mají starší dávat pozor podle v. 29‐31 (srovnej s Tt 1,9‐14)?
• Na co mají spoléhat starší podle v. 32?
• Co dalšího je řečeno starším ve v. 35?
3. Titus měl ustanovit starší ve všech městech na Krétě ‐ tzn. v každé

církvi (Tt 1,5). Bylo to důležité a závažné nebo to bylo jenom
nezávazné doporučení? Svou odpověď vysvětli.
• Dává nám Nový zákon nějakou závaznou strukturu vedení sboru nebo
nám nechává v této oblasti volnost?
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• Má podle tebe nějaký význam, jestli sbor vedou starší nebo třeba
kazatel, či biskup, nebo ordinovaný kněz?
4. Čti 1Te 5,12‐15. Ve verši 12 Pavel již podruhé (viz. 1Te 4,1) prosí

(žádá ‐ v orig. je stejné sloveso) tesalonické. Porovnej oba verše (4,1
a 5,12) a vysvětli, jak spolu souvisejí.
5. Ve 12. verši Pavel popisuje vedoucí v církvi. Čím jsou tito vedoucí

charakterizováni:
a)
b)
c)
• Jaký má být podle v. 12 vztah věřících k vedoucím?
6. Ve verši 13 Pavel vysvětluje, co to znamená „znát se“ k vedoucím.

Je to:
1.
2.
• Jaký uvádí Pavel důvod pro takové postoje věřících? Jak to souvisí se
slovy Pána Ježíše Krista z Mk 10,41‐45?
7. Čti Žd 13,17. Zde je přímo popisován vztah mezi vedoucími v církvi

a církví. Jak je tento vztah popsán?
• Vyber všechna slova, která označují vztah starších vůči církvi, a vysvětli
je. Jak mají být tato slova naplňována v praxi?
• Všimni si, jak mají jednat věřící vůči svým starším.Je tvůj vztah
k vedoucím charakteristický těmito postoji?
8. Projdi ještě jednou výše uvedené biblické texty a vysvětli, jak by

podle Božího Slova mělo vypadat vedení církve. Kdo je podle Písma
nejvyšší autoritou v církvi?
•

Čti 1Pt 5,2‐4 a vysvětli, jaká má být motivace starších?
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