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Budeš starším církve? 
Protože bychom chtěli na podzim tohoto roku uspořádat volby do staršovstva, připomeňme si, kdo by měl 
uvažovat o zapojení se do této služby (kandidovat). Na prvním místě se chceme dát vést Biblí. 

Titovi 1:5 Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co [ještě] zbývá, a ustanovil v jednotlivých 
městech starší, jak jsem ti přikázal: 6 je-li kdo bezúhonný, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jemuž] se nedá 
vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost. 7 Neboť biskup musí být bez úhony jako Boží správce; ne 
samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, ne zištný, 8 ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, 
zbožný, ukázněný, 9 musí se pevně držet spolehlivého slova, jak [bylo] vyučováno, aby byl schopen jak 
povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. 

1. Timoteovi 3:2 Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, 
způsobilý učit, 3 ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý [nebo] hrabivý. 4 [Má] dobře vést svou rodinu [a] 
udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. 5 Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží 
církev? 6 Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nezpyšněl a neupadl do Ďáblova odsouzení. 7 Musí však mít 
také dobré svědectví od těch, [kdo stojí] mimo, aby neupadl do pohanění a [do] Ďáblovy léčky. 

Zde jsou dva biblické popisy starších. Nechci se pouštět do debaty, zda starší a biskup je ekvivalent. Z Bible 
vnímáme, že místní církev mají vést duchovně dospělí i jinak vyzrálí křesťané. Vedení církve v sobě zahrnuje 
starost o jednotlivce, vyučování a správu společného majetku. 

Poučeni z historie nejen naši místní církve, máme bratry starší, kteří mají za úkol pouze duchovní směrování 
sboru a pastorační péči zejména o členy sboru a Sborovou radu, která pečuje o majetek sboru. Setkání starších 
jednou za měsíc, staršovstvo, se skládá z modliteb, krátkého studia Bible, společného rozhovoru o jednotlivcích 
a celém sboru a z rozhovorů s pozvanými lidmi. Dále máme také diákony, tj. bratry a sestry, kteří se osvědčili v 
různých oblastech sborové práce, kterou jsme jim svěřili, včetně správy majetku sboru. Být starším neznamená 
být významný, ale znamená to, že se dám Bohem použít ke službě druhým, z níž budu Jemu vydávat počet a k 
níž mne On obdařil. Kazatel je jedním ze starších. Volby jsou způsob, jakým církev dává najevo, zda 
rozpoznala, že dotyčný je obdařen a povolán do zmíněné služby. Abychom předešli negativům „doživotních“ 
starších, provádíme volby přibližně po 3 - 4 letech. 

EP, kazatel 

Starší část 1. 
V našem sboru se začíná opět hovořit o volbách starších. To je vždy zásadní záležitost v životě sboru. Spolu 
s tím nám vyvstávají zásadní otázky: kdo je starší, jaký je jeho úkol, kolik starších by sbor měl mít, podle čeho 
je případně vybírat atd. V Bibli nenajdeme žádný text, který by toto téma přímo tematizoval v celku tak, jak 
bychom si představovali. Máme jen několik vodítek. O starších se totiž mluví jako o něčem samozřejmém. 
Logicky každé lidské seskupení potřebuje mít v čele někoho, kdo je bude zastupovat a bude řešit záležitosti 
celku. Ani Bůh není sám. Naše učení o Trojjediném Bohu mluví vlastně o takovém „staršovstvu světa“. 

Zajímavé je, že mluví-li se v Písmu o starších, nikdy se nemluví v jednotném čísle. Vždy se má za to, že sbor 
má více starších. Co takoví starší dělají? Starší řeší život církve, jsou tu, aby se modlili, když je někdo 

nemocen, jsou zkušení, radí ostatním v mnoha záležitostech, spravují sbory, řeší složité otázky a činí 
rozhodnutí. Vysílají k misii, představují určitou jistotu, co se týče výkladu Písem a udržení tradice, jsou 
vzdělaní, jsou následováníhodní, mají autoritu, také kážou a vyučují, starají se o lidi, jsou to spolehliví a čestní 
lidé. Nejsou to mocnáři, nevládnou druhým.  

To neznamená, že by ostatní údy sboru tyto věci nečinily, ale tito lidé by tu měli být vždy, když jiní nemohou, 
když člověk zůstane v životě sám, když se ostatní nedokáží rozhodnout, když je potřeba udělat těžké a 
zodpovědné rozhodnutí, když je třeba kárat nebo žehnat, přijímat nebo vylučovat.  

Tito lidé jsou postaveni do pozice, která sice není jednoduchá, ale je nanejvýš potřebná. Jak se tyto věci mají 
přesně vykonávat? Jak se zdá, Bůh to nechává na nás. Jsou mnohé způsoby, jak takoví starší mohou fungovat. 
Stát se starším je tedy v jistém smyslu dobrodružství. Je to však také velká zodpovědnost. A se zodpovědností 
my lidé míváme problém. Pokud by se mělo naše staršovstvo rozšiřovat, znamená to, že někdo z nás se bude 
muset rozhodnout vzít na svá bedra zodpovědnost. Tam, kde se k tomu nikdo nemá, asi není vše v pořádku. 
Hledejme tedy nejprve u sebe, potom i u druhých a povzbuzujme.  

Pro začátek začněme studiem Písma. Přečtěme si všechny Novozákonní pasáže, hledejme v biblických 
slovnících, hledejme v literatuře: 1P 5:1-6; 1Tm 5; Tt 1:5-14; 1Tm 3:1-16; Jk 5:14. 

FŽ 

Jednou ráno cestou do práce 
jsem si uvědomila, jak dokonale jsem pod Boží ochranou. Chrání každý můj krok, kdy mi neselže kotník nebo 
koleno a já neupadnu a bez úrazu dojdu do cíle. Jsem za to vděčná, protože je to Boží milost. Jsem vděčná za 
každý den, který prožiji ve zdraví. Jsem vděčná za to, že mám zdravou mysl a neomezuje mě choroba, která by 
ji zastřela. Jsem vděčná a mám radost z nádherných květů jara. Píšu to koncem dubna a nemohu se vynadívat 
na překrásně rozkvetlé stromy růžových sakur. V Kaz 3:11  čteme: On všechno učinil krásně a v pravý čas, 
lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. A ještě dál ve verši 12: Poznal jsem, že není pro něho(člověka) nic 
lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. 

 Slyšela jsem, že právě teď je období čtrnácti nejkrásnějších dnů z celého roku. A také jsem vděčná za dostatek 
(dokonce i nadbytek) všeho, co potřebuji k životu. 

Zde jsem přestala, nedopsala a nestačila poslat do květnového zpravodaje. Asi jsem měla ještě napsat to, co 
následovalo. Během dvou dnů v polovině května jsem se nečekaně dověděla o závažných zdravotních 
problémech: jeden den manželových a druhý den svých. 

Vždy jsem byla ráda, že patřím do společenství, kde mám bratry a sestry, ale nyní jsem vděčná mnohem více. A 
tak můj vděk i přes nepříznivé okolnosti může pokračovat. Děkuji za modlitby všech, kteří vědí o tom, co nás 
potkalo, a prosím vydržte. Jsem také vděčná za svoji rodinu, která na nás myslí a za upřímné dětské přímluvné 
modlitby vnoučat. Jsem vděčná Pánu za to, že mi přes všechno nepříjemné, dává nepochopitelný pokoj, který 
mohu mít. Věřím, že On má všechno ve své moci a to, co je u lidí nemožné, je možné u Pána (Mat 19:26). 

 Chci se opřít o slovo: Věřte, že všechno, zač v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít (Mar 11:27)  

   S láskou Ludka Mocková 

Knihovna 
Chtěla bych představit několik knih, které jsou v naší knihovně jak na půjčení, tak i na prodej. Tento měsíc 
jsem vybrala všechny tituly z nakladatelství Didasko. A všechny mohu jen doporučit. 

NAŠE DOSTATEČNOST V KRISTU - JOHN MacARTHUR  

Tři smrtelné vlivy ohrožující váš duchovní život. 

"Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti." - 2. Petrova 1:3 

 Nepochopení naší dostatečnosti v Kristu otevírá dveře všemožným světským vlivům a způsobuje, že mnozí 
věřící směšují biblické pravdy se zdánlivě užitečnými lidskými metodami, jako je mysticismus nebo 
psychologie. 



V knize odhaluje John MacArthur hlavní způsoby, kterými křesťané nahradili své duchovní zdroje, a 
vysvětluje, jak se vyhnout stejné chybě. 

(v prodeji za 213 Kč) 

POZNEJ SKUTEČNÉHO JEŽÍŠE – JOHN BLANCHARD 

Žádný jiný člověk v dějinách nevyvolal v lidech tak rozporuplné reakce jako Ježíš z Nazareta. A nikdo historii 
světa neovlivnil více než on. Co udělal tak zvláštního? Kdo skutečně Ježíš byl? Proč doopravdy zemřel? V této 
knize naleznete odpovědi na všechny podobné otázky, ať už jste křesťané, anebo máte o Bohu pochybnosti. 

(v prodeji za 179 Kč) 

NEPROMARNI SVŮJ ŽIVOT – JOHN PIPER 

Bůh nás stvořil k tomu, abychom žili s jedinou vášní: vášní radostně zobrazovat Jeho nejvyšší vznešenost ve 
všech oblastech života. Promarněný život je život bez této vášně. Bůh nás povolává k tomu, abychom se 
modlili, přemýšleli, snili, plánovali a pracovali ne k vyvýšení nás samotných, ale k jeho oslavě ve všech 
oblastech našeho života. 

John Piper: „Byla doba, kdy jsem nechápal, že usilovat o Boží slávu je vlastně totéž, co usilovat o svou vlastní 
radost. Dnes vidím miliony lidí, jak marní své životy, protože si myslí, že jde o dvě různé cesty, a ne o jednu. 
Musím vás však varovat. Cesta radosti, která vyvyšuje Boha, vás bude stát celý váš život. Ježíš řekl: „…kdokoli 
by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.“ Jinými slovy, je lepší svůj život ztratit, než ho 
promarnit… Tato kniha není o tom, jak se vyhnout zraňujícímu životu, ale jak se vyhnout promarněnému 
životu.“ 

(v prodeji za 189 Kč) 

Připomínám, že knihovna se nachází v předsálí velkého sálu, knihy na prodej jsou vystaveny v pravé vitríně. 
Půjčit či zakoupit si je můžete u knihovnic Lucie Lemerové a Míši Hallerové. 

Připoj se 
Zdravím vás, bratři a sestry, chci nás vyzvat k aktivnímu zapojení se do sborového života a poděkovat těm, 
kteří již svým obdarováním sloužíte. 

Dnes (30. 5.) jsem měl schůzku s br. Gregem Brummitem (někteří ho znáte), misionářem z IMB. Nabízí 
našemu sboru spolupráci ve 3 oblastech ve školním roce 2012/2013: 

1) Klub pro maminky  (rodiče) s dětmi (jeho manželka) - už takový klub v Praze dělají, tudíž mají zkušenosti. 
Jde o kombinaci angličtiny pro děti (možná i pro maminky), tvoření (lepení, barvení, patlání a tak), písničky a 
samozřejmě hraní si. Klub by byl v našem sboru, zaměřen na naši komunitu (ne na lidi z našeho sboru), tedy 
částečně misijní - evangelizace by se děla v rámci osobních rozhovorů, primárně by šlo o klub pro rodiče 
s dětmi předškolního věku. Maminky na rodičovské, prosím přemýšlejte o zapojení se do této služby našeho 
sboru. Plánovaný čas: každá středa 10:00-11:30 mimo prázdnin. 

2) Anglická konverzace - ti z vás, kteří mluví anglicky, prosím zapojte se do organizace a přiveďte své přátele. 
Půjde o konverzace nad různými tématy (přečte se pokaždé jiný článek s morálním tématem, prošla by se 
slovíčka a gramatika a následně by se mluvilo o tématu). Evangelizování by bylo opět na úrovni osobních 
rozhovorů, případně v rámci diskuzí u některých témat. Plánovaný čas: čtvrtek 18,00-19,00 (částečně paralelně 
s večerní biblickou skupinkou). 

3) Finanční poradenství - pomoc s vytvářením rodinného rozpočtu, správa financí, dluhová prevence - Někteří 
lidé (i z našeho sboru) mají problém s dluhy. Jsou 2 oblasti, jak lidem pomoct s financemi - A) prevence, B) 
pomoc v krizi. Tento kurz by byl pro ty, kteří ještě nemusí vyhlásit osobní bankrot, ale mají problém vyjít 
s příjmy a ještě ušetřit. Zde bychom uvítali ty z vás, kteří to s financemi umíte . 

Ještě jednou nás chci povzbudit k tomu, abychom se zapojili aktivně do služby svými dary, které nám Bůh dal 
ke službě. Po shromáždění 17. 6. bude informativní schůzka s br. Gregem za účasti br. Davida Ž.  

Buďme požehnaní Bohem i požehnáním pro druhé. 

Erik Poloha 

Narozeniny v červnu  
1. Jindřich Příhoda 
1. Daniel Mathauser 
6. Věra Hallerová 
8. Květuše Šolcová 

13. Ivana Štěpánová 
15. Lucie Lemerová 
19. Vladimír Mazur 
20. Erik Poloha 

25. Helga Barešová 
28. Anna Kalinová 
29. Tomáš Živor 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30  
  3. 6. Ef 6,10-17 Erik Poloha (Vláďa Hejl) VP* 
10. 6. Ef 6,18-20 Vlado Vovkanič (Filip Žižka) Sborový víkend 
17. 6. Ef 6,21-22 Vláďa Hejl (David Živor) 
24. 6. Ef 6,23-24 Erik Poloha (Vlado Vovkanič) konec školního roku 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
  3. 6. Erik Poloha VP* 
10. 6. Sborový víkend 

17. 6. Jiří Boháček 
24. 6. Miloš Tresa 

Klub seniorů v úterý od 15h 
  5. 6. Křesťanské aforismy – rozhovor o tvorbě – V. Lamr 
12. 6. Film Magdalena zbavená hanby – V. Hejl 
19. 6. Jistota v životě a život v jistotě – Dr. Z. Kasalová 
26. 6. Co je na prvním místě mých investic – V. Pospíšil 

Mimořádné akce 
8. - 10. 6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 
Po 11. 6. 18h Sborová Rada 
1. týd. července brigáda na malování na galerii 
srpen brigáda na zpětnou montáž sedadel na galerii 
25. 8. - 1. 9. Dětský tábor KS Pohoda (Čichořice) 
Ne 23. 9.  9h Rozhlasový přenos 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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