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SLOUP A OPORA PRAVDY (1TM 3,8-15) 
Ustanovení služebníci v církvi 

 

V našem textu máme služebníky, kteří mají být v církvi ustanoveni. Jsou to 

služebníci, kteří byli odděleni pro konkrétní službu. A my se dnes z našeho 

textu podíváme (1.) na předpoklady takové služby, (2.) na posouzení 

služebníků a (3.) na jejich postavení. 
 

Text (1Tm 3,1-7 vlastní překlad): 

8Rovněž služebníci [musí být] čestní, ne dvojací v řeči, ne milovníci mnohého vína, 

ne lakomí, 9[musí] uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. 10I takoví ať jsou však 

nejprve prověřeni a teprve jsou-li bezúhonní, ať slouží. 11Rovněž ženy [musí být] 

čestné, ne pomlouvačné, střídmé, věrné ve všem. 12Služebníci ať jsou jedné ženy muži, 

kteří dobře vedou děti i vlastní dům. 13Kteří pak dobře slouží, získávají si dobré 

postavení a mnohou neohroženost ve víře v Krista Ježíše.  

14Toto ti píšu v naději, že k tobě brzo přijdu. 15Jestliže bych se ale opozdil, [píšu ti] 

abys věděl, jak je třeba si počínat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a 

opora pravdy. 16Nepochybně veliké je tajemství zbožnosti: [Bůh] byl zjeven v těle, 

ospravedlněn v duchu, viděn anděly, hlásán národům, došel víry ve světě, byl vzat 

vzhůru do slávy. 

 

Otázky ke kázání: 

1. Proč jsou všichni křesťané služebníky? 

2. Proč je tak důležitý charakter všech Kristových služebníků? 

3. Proč musí být ustanovení služebníci nejprve vyzkoušeni? 
 

 

ÚVOD 

• Kristova církev se skládá jenom ze služebníků 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 13,4; J 2,5.9; Sk 6,4;Ef 4,15-16; 1Pt 4,10-11; Lk 1,2-4; Ř 12,7-8 



 

 

I. PŘEDPOKLADY SLUŽEBNÍKŮ 

• Charakter, charakter, charakter… 
 

 

A. Rozdíl mezi staršími a ustanovenými služebníky 

 

 

 

B. Kvalifikace ustanovených služebníků 

 

 

 

C. Ženy ve službě v církvi 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 4,13; Sk 6,1-6; 1Tm 5,3-16; Sk 6,7; 1Tm 3,8-9; 1Tm 1,19-20; 2Tm 2,1-2; 1Tm 2,8; 

1Tm 3,16; 1Tm 2,12; Jk 1,17; 1Tm 5,10; Fp 4,2-3; Lk 8,1-3; 1K 16,19;  
 

II. POSOUZENÍ SLUŽEBNÍKŮ 

• Neustanovuj nikoho ukvapeně… 
 

 

 
 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 6,7; 



 

 

 

III. POSTAVENÍ SLUŽEBNÍKŮ 

• Důstojné postavení a jistota víry 
 

 

Čím více člověk slouží Kristu, tím pevněji v Kristu stojí. 

 
 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Te 5,12-13; Tt 2,14 
 

 

 

   

 

 
   CYKL, CHATY, KLIH, SRÁZ, OPADAT, 

ZVON, LÁTKAŘ, STRBOUL, 

ALBINISMUS, OCASY, PŘEVRAT, 

PÁSY, DÍRA, TORZO, MDLO, OHIO, 

PUDY, CANSAS, VOLI, DCEŘ, 

HERBÁŘ, SOVA, VŘED, DOMOV, 

TALM, VLNA, LASKOMINA, PÍSAŘ, 

TSUNAMI, DŘEŇ, BOBŘI, TMEL, 

MELASA, GYPS, URAN, FOYER, 

ÚSTA, BICYKLY, ODVETY, ZÁTOPY, 

ORLE, PROSTOR, EPOS, OBĚH 

Osmisměrka 

Tajenka: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,1-7). 

Sobota 1300 – vyučování pro ženy v kanceláři sboru. 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: P. Borovanský 

(2J 2), vedení: J. Jindra (Ž 51), památka: P. Steiger, chvály: Julie & 

Míša. 

Pátek 14. dubna (Velký pátek) – společné shromáždění od 1000 v Divadle 

kámen. Po shromáždění budeme mít společně oběd. 

Neděle 16. dubna – společné shromáždění od 930 v Divadle Kámen.  

Pondělí 17. dubna – BSK Ústí pořádá výlet – sraz je v 1000 na náměstí 

v Úštěku (cca 90 km z Prahy, autem cca 70 minut, na náměstí je 

možné parkovat). Půjde se okruh 8 km se zastávkou na opečení 

buřtů. Na cestě je domluvená prohlídka malé soukromé sklárny 

s možností vyfoukat si vlastní sklenici (za cca 160,- Kč).  

Neděle 21. května – společné shromáždění v Ústí nad Labem. V Praze 

shromáždění nebude.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 

Titovi 2,14 


