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ZBOŽNOST OTROKŮ (1TM 6,1-2) 
Pokorná a oddaná podřízenost 

 

Dnes zůstaneme u zbožnosti otroků, která se projevuje na vztahu k jejich 

pánům. Tento vztah velmi dobře ukazuje podstatu pravé zbožnosti a je 

dobrou ilustrací pro každého křesťana, protože každý křesťan byl 

vykoupen za cenu a nepatří už sám sobě, ale patří Kristu, kterého nazývá 

svým Pánem. 
 

Text (1Tm 6,1-2 vlastní překlad): 

1Všichni, kdo jsou pod jhem otroctví, ať svým vlastním pánům prokazují náležitou úctu, 

aby jméno Boží a učení nebylo hanobeno. 2A ti, kteří mají věřící pány, nepohrdejte jimi, 

neboť jsou bratři, ale ještě raději jim buďte otroky, neboť jsou věřící a milovaní, a mají 

z toho dobrodiní prospěch. 

 

Otázky ke kázání: 

1. Jak se staví Písmo k otroctví? 

2. Proč měli otroci-křesťané sloužit s větší horlivostí? 

3. Co se můžeme z principu otroctví naučit o svém vztahu s Bohem? 
 

ÚVOD 

• Kontext 
 

Kristus je tajemstvím zbožnosti (1Tm 3,16) 

• Ve vztahu k falešnému učení v církvi (4,1-11) 

• Ve vztahu ke společnému shromáždění církve (4,12-16) 

• Ve vztazích v církvi všeobecně (5,1-2) 

• Ve vztahu k vdovám a příbuzným (5,3-8) 

• Ve vztazích a v pořádku v církvi (5,9-16) 

• Ve vztahu církve ke starším (5,17-25) 

• Ve vztazích mezi otroky a jejich pány (6,1-2) 
• Ve vztahu k majetku (6,3-10) 
• Ve vztahu ke druhému příchodu Ježíše Krista (6,11-21) 
 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 3,16; 1Tm 5,8;  
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I. OTROCTVÍ V PÍSMU 

• Boží slovo má mnoho co říci k otroctví i k otrokům 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 7,21-23; J 7,7 
 

II. ZBOŽNOST OTROKŮ 

• Pokorná a oddaná služba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 5,1-2; Ř 13,7; Ef 6,5-7; 1J 4,20; Ef 5,21; Fp 2,3-4; 1Pt 5,3; Mt 5,16; 1Pt 2,12;  
 



 

 

III. ZBOŽNOST OTROKŮ BOŽÍCH 

• Pohleďte na Krista  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  J 8,34; Ř 6,18; Lk 18,13-14; Mal 1,6-8; Ř 12,1; Jk 1,27; Fp 2,6-8; Lk 19,10; Žd 9,14 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   AURA, PRUT, IRÁK, PLUK, MRAK, 

MINIMUM, KASA, ŠERM, BUKY, 

STĚNA, OGAM, BÝCI, PRACH, 

MINERÁLY, SIOUX, VĚDY, ÚNIK, 

ADORNO, ZETA, CUPÁK, SBĚR, 

PÝCHA, CHATAŘ, ZÁLEŽITOST, 

SPANÍ, KIKS, OKOL, HOLBA, RIGOL, 

KMENT, OBSIDIÁN, AGÓNIE, ČÁPI, 

POZVÁNÍ, TICHO, MÍNĚNÝ, SUNY, 

RENOMÉ, MRKEV, PLNĚNKY, 

MALBY, TECHNO, GRAM 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 12,28: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 6,1-2). 

Pátek 1800 Letní studium v Divadle Kámen - Co to znamená být součástí 

Biblické církve Praha 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání P. Steiger (Boží 

svrchovanost ve spasení I.), vedení A. Vorsa, chvály A. Vorsa & K. 

Krejčíková, památka K. Trnka.  
 

Tanzanie: Nezákonné zatýkání kvůli přípravě jídla během ramadánu 

16. června byli v Zanzibaru zatčeni tři křesťané (Emmanuel Yohana, jeho 

manželka Katherine a žena jménem Chadídža, která u nich byla na návštěvě) za 

to, že si během postního měsíce ramadánu doma vařili jídlo. Policisté pod 

vedením vrchního okresního komisaře násilně a v rozporu se zákonem vnikli do 

objektu, ve kterém obě ženy v kuchyni smažily rybu. Křesťanům bylo oznámeno, 

že přípravou jídla během ramadánu porušili zákon. Přítomný policista je slovně 

napadal a nakonec prohlásil: „Dnes poznáte, jak se postit!“ Po intervenci místních 

církevních vedoucích byli všichni zadržení křesťané po třech dnech propuštěni. 

Zatímco většinu obyvatel Zanzibaru tvoří přívrženci islámu, podle ústavy je 

Tanzanie sekulární stát s právem na svobodu náboženského vyznání a 

přesvědčení pro všechny obyvatele. K pronásledování příslušníků křesťanské 

menšiny zde však dochází, a to nejen formou zatýkání kvůli porušování 

islámských zákonů nebo zvyklostí. Křesťanům je také systematicky bráněno ve 

výstavbě budov určeným k bohoslužbám, neboť úřady stále zavádějí další 

procedury, jejichž cílem je výstavbě zabránit. 

Před začátkem stavebních prací je často zapotřebí získat svolení místních obyvatel. 

V kontextu náboženské demografie je zřejmé, že místní lidé podobné žádosti 

zpravidla zamítají. Modlitebny a kostely se také pravidelně stávají terčem útoků. 

Přestože jsou násilné incidenty hlášeny na policii, policisté ani místní úředníci se 

většinou nesnaží pachatele stíhat ani v případech, kdy je dotyčný znám. 
 

… služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 

Židům 12,28 


