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POSLOUCHEJTE SVÉ VEDOUCÍ! (ŽD 13,17)
Střeží vaše duše a budou se za vás zodpovídat

Je to verš, který je určen především církvi, nicméně najdeme
v něm i podstatu práce starších, je v něm vzájemná
zodpovědnost starších vůči sboru a sboru vůči starším.
Text Písma (vlastní překlad):

Poslouchejte své vedoucí a podřizujte se jim, neboť bdí nad vašimi
dušemi a budou vydávat počet. Ať to mohou dělat s radostí, ne
s nářkem – to by vám bylo neužitečné.
Otázky pro děti (i dospělé):
1. Koho mají křesťané poslouchat a proč?
2. Co je povinností starších?
3. Jak se má církev starat o starší?

ÚVOD
• Vedoucí církve
Starší (presbyteros) = pastýř (poimén) = dohlížitel/strážce (episkopos)

Biblické odkazy:
 Sk 20,28; Žd 13,15-16; Ef 5,21;

I.

PODDANOST BOŽÍHO LIDU
• Poslouchejte své vedoucí a podřizujte se jim

A. Poslouchejte
B. Podřizujte se

Biblické odkazy:
 Ef 5,22.25; Ef 5,3-6; 2Tm 2,2; 1Te 5,12-13

II.

POVINNOSTI VEDOUCÍCH
• Starší = pastýř = dohlížitel/strážce

A. Kteří vás vedou

B. Bdí nad vašimi dušemi

C. Budou vydávat počet

Biblické odkazy:
 Fp 2,3; 2Tm 3,10-11.14; 1Pt 5,2-3; Ř 13,10; Sk 20,28; Žd 13,9; Lk 12,48; Jk 3,1; 1Tm 1,7; Jr
23,1-2

III. PRÉMIE STARŠÍCH
• S radostí, ne s nářkem

Biblické odkazy:
 1Te 2,19-20;

IV. PROSPĚCH CÍRKVE
• Užitek z radostné podřízenosti

Biblické odkazy:


Osmisměrka
SPRAVEDLNOST, EVKA, BLINKRY,
OTRAVA, LYRY, TARASNICE, SRNY,
NÁKRES, FREON, KAPR, TRÁM,
HALUZE, FETY, ANINA, ÚNOR,
BURZA, METROPOLITA, VTEŘINA,
ORAN, REPETENT, KEKS, FANT,
KLÁDY, FIAKRY, PRSO, KOLNA,
SCIFI, RAIS, OVCE, ORNICE, KŘIK,
STOKY, MÁZY, ARIE, POPRSÍ,
DESTILACE, KEFA, TREFIT, LEICH,
EDITOR, SÍNĚ, TŮNĚ, OFINKA

Tajenka (1Tm 5,17):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 36) Pavel Borovanský,
písně Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.

Mali: Radikálové napadají křesťanská společenství na severu
země
Koncem září a začátkem října nejméně tři společenství v oblasti Mopti
poctili svou „návštěvou“ džihádisté. V Dobara vtrhli do kostela, ze kterého
odstranili kříže a vynosili ven nábytek, který posléze naházeli na hromadu
a zapálili. Ve městě Bodwal příslušníci stejné extrémistické skupiny
vyhnali účastníky bohoslužby z kostela a varovali je, že pokud se ještě
někdy vrátí, aby zvonili na zvon nebo se modlili, zabijí je.
K většině útoků se hlásí „Skupina na podporu islámu a muslimů“, což
je sdružení nejvlivnějších spojenců al-Káidy v oblasti. Stejná skupina 1.
července zveřejnila video pod názvem Správná rovnice, prezentující
islámské učení o odvetě (v podstatě „oko za oko“). Skupina prostřednictvím
videa také upozornila, že stále zadržuje šest rukojmích ze Západu. Většinou
se jedná o křesťany, které příslušníci skupiny viní z obracení muslimů ke
křesťanství.

Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo.
1 Tesalonickým 5:13
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