BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ŽENĚ UČIT NEDOVOLUJI! (1TM 2,11-15)
Žena nemá mít moc nad mužem
Dnes před sebou máme verše, které někteří lidé řadí k těm nejvíce
kontroverzním v prvním listu Timoteovi. Nemyslím si, že to je oprávněné,
protože ten text neříká nic jiného než to, co najdeme na řadě dalších míst
Božího slova. Mluví o rozdílu mezi mužem a ženou – i když to je nakonec
ten důvod, proč je tento text považován za kontroverzní.
Překlad textu (1Tm 2,11-15):
Žena ať se v tichosti vyučuje ve vší podřízenosti. Neboť ženě učit
nedovoluji ani vládnout muži, ale být v tichosti. Vždyť první byl stvořen
Adam, potom Eva, a Adam nebyl oklamán, ale žena byvše oklamána
v přestoupení se ocitla. Zachrání se však skrze plození dětí, jestliže
setrvají ve víře a lásce a svatosti se střízlivostí.

Otázky pro děti i dospělé:
1. Proč nemá žena učit muže?
2. Proč máme respektovat Boží stvořitelský řád?
3. Co to znamená, že žena bude spasena skrze plození dětí?

KONTEXT
• Výzva ke zbožnosti

Povoláni k tichému a klidnému životu.

Biblické odkazy:
 Mt 5,5.9; Mt 11,29; Mt 12,18-21; Ga 5,20-21;

I.

PROHLÁŠENÍ (V. 11-12)
• Žena přijímá vyučování mlčky

Univerzální příkaz pro církev.
Učí o rozdílu mezi mužem a ženou.

Biblické odkazy:
 1Tm 3,15; Jk 1,21-22; Ga 3,28; Tt 2,3-4; Př 1,8-9;

II. ZDŮVODNĚNÍ (V. 13-14)
• Muž byl stvořen první

Pavel odkazuje na první tři kapitoly knihy Genesis.
Máme se podřizovat Božímu stvořitelskému řádu.

Biblické odkazy:
 Ř 5,12-17; Gn 2,7-8; Gn 2,18.21-22; Ř 13,1-2; Žd 13,17; Ef 5,21-27; J 4,22; 2Tm
2,8

III. ŘEŠENÍ (V. 15)
• Spasení z milosti skrze víru
Spasení skrze Krista narozeného z ženy.

Setrvání ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

Biblické odkazy:
 Gn 1,28; Ef 2,8; 1Pt 1,20; Gn 3,15; Gn 4,1; Ga 4,4-5; Mt 24,13; 1Tm 3,16

Osmisměrka
ŠPECH, OVAN, OSIŘELOST, TUHA,
ORCHIDEJ, ŽERT, LADO, KOSA,
ÚHRNEM, SONG, EXTRAKT, ADAM,
DOCENT, ŠIŠKA, SNÁŘ, VÍNO,
DOZADU, ALTÁNY, VOZY, ŽÍLA,
POTLESK, OVCE, OKOV,
JAROSLAVA, DOSNY, VJEM, KOČÍ,
AMANTI, JUDAISMUM, RUCE,
HERA, EXOT, MÁJA, UZEL, SLOJ,
EXIL, SETR, SVOD, FOSFOR, ETEN,
CHEMICI, VEMENO, HEMISFÉRA,
OHEŇ, OKUTÍ, RADOK

Tajenka:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830

Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm
2,11-15)

Neděle 930

Shromáždění v divadle Kámen: kázání: P. Steiger, vedení +
památka: J. Kernal (Ž 36), chvály: Julie & Míša.

Indonésie: Malé děti obětmi útoku na modlitebnu
Tříletá dívenka podlehla následkům zranění krátce po útoku na modlitebnu na
ostrově Borneo. Malá Intan Olivia Marbun utrpěla těžké popáleniny, když útočník
hodil několik zápalných lahví do skupinky malých dětí, které si 13. listopadu hrály
před modlitebnou společenství Oikumene nedaleko osady Samarinda. Vážně
zraněni byli i tři malí Intanini kamarádi – Alvero (4), Triniti (4) a Anita (2). Policie
zatkla dvaatřicetiletého pachatele, kterého bezprostředně po útoku zadrželi místní
obyvatelé. Podle policistů byl útočník v minulosti vězněn na základě obvinění
souvisejících s terorismem. Jedná se o známého radikála s vazbami na místní
extrémisty podporující teroristickou skupinu Islámský stát.
„Když muž míjel modlitebnu, něco směrem k ní házel, patrně trhavinu s
nízkou brizancí v zápalných lahvích. Exploze vážně poranily děti, které si před
modlitebnou hrály,“ uvedl mluvčí místní policie Fajar Setiawan. Podle policistů
měl útočník na sobě tričko s nápisem „džihád“. Mluvčí dodal, že „Intan utržila
rozsáhlé popáleniny a poškození dýchacího ústrojí, takže ji lékaři už nedokázali
zachránit.“
V Indonésii žije nejpočetnější muslimská populace na světě. Země je také
domovem významného množství křesťanů, hinduistů a buddhistů. V poslední době
zde došlo k celé řadě útoků inspirovaných radikální skupinou Islámský stát.

Pohleďte na Abrahama: ‚Uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za
spravedlnost.‘ Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.
Galatským 3,6-7
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