IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

HLEDÁME DIÁKONY – 1 TM 3,8-13
…abys věděl, jak si počínat v Božím domě…
Shrnutí:

Boží slovo velmi jasně definuje diákony – nikoliv však z hlediska
náplně jejich práce, ale především z hlediska charakteru. V Písmu je
celý seznam vlastností, které mají být diákonům vlastní a bez nichž by
neměli být do této služby ustanoveni.

A. SLUŽBY V CÍRKVI
• Starší a diákoni (Sk 6,7)
• Slavná služba (Ježíšův příklad – J 13,12-15)
• Cíl služby (1 K 14,26)

B. CHARAKTER DIÁKONŮ
• Vykazují zralost (Jk 4,7)
• Zdroj posvěcení je Kristus (Mt 7,7)

1.

ČESTNÍ (1 PT 3,16)

Hledáme diákona: provází našeho člověka pověst čestného muže? Nebo
s tím má ještě problém? Uhýbá a kličkuje, když o něco jde? Nebo je na
jeho slovo spolehnutí?

2.

NE DVOJACÍ V ŘEČI (MT 5,37)

Hledáme diákona: Je to člověk, který mluví na rovinu? Nebo něco jiného
říká mně a něco jiného druhým lidem? Domýšlí si to, o čem si nemůže
být jist? Přehání, aby upoutal pozornost?

3.

NE ODDANÍ VÍNU (IZ 5,11-12; PŘ 31,4-5)

Hledáme diákona: Je to člověk, který se umí ovládat, který ví, co je pro
něj přiměřené? Umí znát svou míru na oslavě narozenin? Je ochoten se
alkoholu vzdát, i když jiní kolem popíjejí, aby nepodlehl tlaku okolí?

4.

NE ZISKUCHTIVÍ (J 12,1-6)

Hledáme diákona: Je tento člověk v zajetí hmotných statků? Jsou peníze
tím, co vede jeho život? Umí je moudře používat?

5.

MAJÍ UCHOVÁVAT TAJEMSTVÍ VÍRY V ČISTÉM SVĚDOMÍ
(KO 1,25-27)

Hledáme diákona: Je to duchovně zralý člověk? Svědčí jeho život o
pokoji s Bohem? Je jeho pokoj nakažlivý, když mluví a jedná s jinými
lidmi? Je Kristus tím, kdo určuje jeho způsob života?

6.

AŤ JSOU NEJDŘÍVE VYZKOUŠENI…

Hledáme diákona: Má tento bratr zájem o druhé? Je ochoten bez řečí
pomoci, když je třeba? Vyhledává osamělé a potřebné lidi? Je
zodpovědný?

7.

AŤ JSOU JEDNOU ŽENATÍ…

Hledáme diákona: Je jeho rodina svědectvím o touze diákona následovat
Krista (ne všechno je vždy růžové, zvláště při výchově dětí – podstatné je,
zda tento muž vede rodinu do poddanosti Kristu a zápasí o to prakticky i
na modlitbách)? Je jeho žena podobného charakteru – odráží charakter
Kristův? Jsou jedním tělem i navenek (zápasí o stejný cíl)?

ODMĚNA DIÁKONA: RADOST Z BOŽÍ SLÁVY! (1 TM 3,13)
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