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CÍRKEV – BOŽÍ RODINA (1TM 5,1-8) 
Vzájemné starostlivé vztahy v církvi 

 

Dnes uvidíme církev jako Boží rodinu. Je tady rodina, která v sobě 

zahrnuje všechny generace, rodina, která buduje smysluplné a na Kristu 

založené vztahy, rodina, která k sobě přistupuje s úctou, trpělivostí, 

láskou a péčí. To je církev! Místo, kde přebývá Bůh. 
 

Text (1Tm 5,1-8 vlastní překlad): 

1Staršího muže nekárej tvrdě, ale napomínej ho jako otce, mladší muže jako bratry, 

2starší ženy jako matky, mladší ženy jako sestry ve vší cudnosti. 

3Vdovy pocti, ty opravdové vdovy. 4Ale jestli má nějaká vdova děti nebo vnoučata, 

ať se oni jako první učí ctít svou vlastní domácnost a odplatit vděkem svým předkům 

– vždyť toto je milé před tváří Boží. 5Ovšem opravdová vdova bez příbuzných doufá 

v Boha a ve dne v noci setrvává v prosbách a modlitbách. 6Ale která žije rozmařile už 

je mrtvá. 7A toto přikazuj, aby byli bezúhonní. 8Ale jestliže se někdo nestará o své 

vlastní, zvláště o členy domácnosti, zapřel víru a je horší než nevěřící. 

 

Otázky ke kázání: 

1. Jak k sobě musíme přistupovat v církvi? 

2. Proč se křesťané mají starat o zbožné vdovy? 

3. Jak Písmo nazývá toho, kdo se nestará o své blízké? 
 

 

ÚVOD 

• Církev – Boží rodina 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ž 32,11; J 13,34-35; J 17,23; 1Tm 4,12;  



 

 

I. ZBOŽNÉ VZTAHY MEZI GENERACEMI 

• Vzájemná služba jedněch druhým 
 

 

A. Služba napříč generacemi 

 

B. Laskavá služba napomínání 

 

C. Trpělivé povzbuzování Božím slovem 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 4,12; Ef 4,31-32; Mk 10,21; 1Te 5,14; Ř 15,14 
 

II. ZBOŽNÁ PÉČE O ZBOŽNÉ VDOVY 

• Služba začíná ve vlastní rodině 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Mt 15,3-8; Sk 28,10; 1Tm 5,16; 1Tm 2,3; 1Tm 6,6; Zj 3,1.3 



 

 

 

III. ZBOŽNOST V BOŽÍM DOMĚ 

• Zbožnost se týká každého křesťana v každém věku 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Fp 2,20-21; 1Tm 3,5; Ga 2,4; 2Tm 3,4-5; Jk 1,27; Tt 2,14 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   PRVNÍ, PRST, ACER, BOHA, PIHA, 

JESLE, STARŠÍHO, TOTO, VÍRU, 

LAŠK, SUPL, THEODORIK, SNOS, 

KOLO, IŠKA, PAPÁ, KITAJ, JAKO, 

PARKET, DĚTI, ELSA, VEKA, ÚTLÝ, 

VLASTNÍ, OHIO, NORY, 

ŽÁBROHLÍSTI, OTOV, POET, KROV, 

ŽENY, KÓTY, DESKA, OBLÍ, POSTRK, 

HLUK, SICHA, OTCE, LIMO, SPÁD, 

NEHYBNOST, BOŽÍ, MILÉ, 

ČOKOLÁDA, STOJANY 

Osmisměrka 

Tajenka 2Tm 3,12: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 5,1-8). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (1Tm 5,9-16), 

vedení R. Došek, památka J. Kernal, chvály Julie & Míša Petrecké.  

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

kladenského sboru (www.bskk.cz). 

 

Indie: Obvinění z údajných konverzí nezletilých dětí 

Indické orgány obvinily deset osob z nezákonného obrácení hinduistických dětí ke 

křesťanství. Členové pořadatelského týmu na křesťanském letním táboře (kterého se 

děti účastnily se souhlasem rodičů) byli zadrženi. Podle úředníků však rodiče 

nevyplnili potřebné dokumenty, aby mohly být konverze považovány za oficiální a 

tak podle zákona děti zůstaly hinduisty. Obvinění křesťanští vedoucí nicméně 

oponují, že se jednalo o rodiny křesťanů. 

Deník Indian Express napsal, že pořadatelé byli původně obviněni nejen z 

nelegálních konverzí, ale také z únosu, protože zpočátku nebylo zřejmé, zda rodiče o 

účasti dětí na táboře věděli. Později však byla obvinění z únosu stažena a ve zprávách 

se nadále zmiňují jen údajné pokusy o nelegální konverze k nehinduistickému 

náboženství. Představitelé orgánů podle svých slov „zachránili“ 71 dětí a rozmístili je 

do „sociálních zařízení“. Traumatizující situace domorodých a párijských dětí z vesnic 

v západním Madhjapradéši je jedním z projevů nedůvěry a nenávisti, které se v 

současné době šíří po celé severní Indii. 

Děti a jejich rodiny patří na úplné dno kastovního systému, které tvoří takzvaní 

páriové (dalítové). Lidé z této skupiny bývají označováni také jako „nedotknutelní“, 

neboť hinduisté z vyšších kast považují jakýkoli fyzický kontakt s nimi za znečišťující. 

Přestože byla diskriminace páriů postavena mimo zákon již v roce 1955, problém 

existuje dodnes a týká se zejména párijských křesťanů. 

 

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za 

svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 

Titovi 2,14 


