
BBBBIBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV PPPPRAHARAHARAHARAHA    

JAK SI POČÍNAT V BOŽÍM DOMĚ (1TM 4,11-16) 
Osobním duchovním růstem ke společnému růstu. 

 

Před námi je popis vzorného a vzorového křesťanského života. Je tady 

vzor křesťanského života, k němuž máme směřovat každý jeden z nás – 

muži, ženy i děti. Každý, kdo vyznává Krista jako svého Pána a Spasitele, 

je služebníkem a před námi je náplň práce Kristova služebníka. 
 

Text (1Tm 4,11-16 vlastní překlad): 

11Toto přikazuj a uč! 12Nikdo ať nepohrdá tvým mládím, ale buď vzorem věřícím 

ve slovu, v jednání, v lásce, ve víře, v čistotě. 13Dokud nepřijdu, věnuj se předčítání, 

napomínání, vyučování. 14Nezanedbávej své obdarování, které ti bylo dáno skrze 

proroctví se vzkládání rukou staršovstva. 15Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl 

všem zjevný. 16Zachovávej sebe i učení, vytrvej v tom. Budeš-li takto jednat, 

zachráníš sebe i své posluchače. 

 

Otázky ke kázání: 

1. V čem a komu je každý křesťan vzorem? 

2. Jak se pozná služba podle obdarování Kristova? 

3. Proč je tak důležitá vytrvalost ve službě? 
 

 

ÚVOD 

• Pavel píše skrze Timotea církvi 
 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 3,15-16; Ko 3,1-3; Ko 1,17; Zj 22,13; Ef 3,10-11  



 

 

I. VZOROVÁ SLUŽBA 

• Každý křesťan je pro někoho vzorem 
 

 

A. Timoteovo mládí 

 

B. Vzor osobního křesťanského života 

 

C. Vzor křesťanské služby 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 1,3-4; 1Tm 5,1; Lk 6,46;  Mt 21,28-31; Ko 4,16; 1Te 5,27;  
 

II. OBDAROVANÁ SLUŽBA 

• Služba podle Kristova obdarování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 12,7; Ef 4,7.12;  



 

 

 

III. VYTRVALÁ SLUŽBA 

• Každá služba, která je od Boha, je vytrvalá 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  2Tm 2,24-26; Fp 1,6; Žd 13,5;  Ř 8,35-39 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   ČLEN, CVOK, OFIS, TOBOLKA, 

INTERFERENCE, PRSTY, PELOTON, 

VESTY, EPILOGY, SLIPY, NÝTI, 

NEZANEDBÁVEJ, NIOB, OHBÍ, 

SATRAPA, FÁRO, ETIK, OČKA, ŠPEH, 

AKLÉ, UFON, GRAVITACE, 

OBDAROVÁNÍ, ETEN, AFTY, NATÉ, 

OCKO, OTKA, HROB, HADI, KLAN, 

HÁJEK, KNAP, ORLI, COUL, DÁNO, 

KARBANÁTEK, OSIKA, SAPO, 

PROFESOR, VKUS, BASE, IŠKA, 

RÁNO, HANDICAP 

Osmisměrka 

Tajenka Ef 4,16: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 4,6-10). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (1Tm 5,1-8), 

vedení J. Jindra, památka K. Trnka, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.  

1.–8. 7. English Camp v hotelu Žalý v Benecku. Přihlásit se můžete na stránkách 

kladenského sboru (www.bskk.cz). 

 

Írán: Pronásledování jako katalyzátor nejrychlejšího růstu církve na světě 

Je ironií, že jedna ze zemí, ve které se křesťanům žije nejhůře, je současně také 

zemí, ve které dochází k nejrychlejšímu růstu církve. Íránská islámská republika se 

nachází v čele žebříčku zemí seřazených podle tohoto ukazatele a hraje klíčovou 

úlohu při získávání celé oblasti pro Krista. V Íránu dochází k meziročnímu nárůstu 

počtu křesťanů o 19,6 %. Až 70 % Íránců zaujímá odmítavý postoj k islámu. 

Když Chomejní v roce 1979 oficiálně proměnil Írán na islámskou republiku, byli 

podle zprávy Open Doors všichni misionáři vyhnáni ze země, zvěstování evangelia 

postaveno mimo zákon, Bible ve fársí zakázány, mnozí pastoři popraveni… Intenzivní 

pronásledování však vedlo k něčemu skutečně pozoruhodnému. Podle zprávy 

agentury Fox News, navzdory protikřesťanské kampani vedené představiteli režimu 

se v Íránu šíří obrovské „podzemní“ církevní hnutí. Íránci se obracejí ke Kristu po 

stovkách a mnozí jsou křtěni v neoficiálních společenstvích v soukromých domech a 

bytech po celé zemi. 

Mnozí lidé se obávali, že nepočetná křesťanská církev v Íránu bude postupně 

chřadnout, až nakonec úplně zanikne. Stal se však pravý opak. Za posledních 

dvacet let se obrátilo ke Kristu více Íránců, než za předchozích třináct století od 

příchodu islámu dohromady. Toto tvrzení podpírají statistiky. V roce 1979 žilo v 

Íránu odhadem 500 křesťanů pocházejících z muslimského prostředí. Dnes jsou 

jich stovky tisíc, podle některých odhadů dokonce více než milion. 

 

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne 

Ježíše Krista. 

Filipským 1,6 


