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VDOVY V CÍRKVI  
(1TM 5, 3-16) 

Titovi 2:3  Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať 

nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší 

ženy 

 

1 Timoteovi 5:3-16: Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. 

Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči 

především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé 

Bohu. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se 

vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen 

na zábavu, je mrtvá, i když žije. To jim zdůrazňuj; ať se jim nedá nic 

vytknout. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel 

víru a je horší než nevěřící. Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena 

ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná,  známá dobrými skutky: 

jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a 

umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém 

dobrém díle. Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je 

smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat;  tak propadají 

odsouzení, protože porušily slíbenou věrnost. Zároveň si navykají 

zahálet a chodit po návštěvách. A nejen zahálet, nýbrž i klevetit, 

plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří. Chci tedy, aby se 

mladší vdovy vdávaly, měly děti, vedly domácnost a nedávaly 

protivníku příležitost k pomluvám. Některé totiž se již daly na 

satanovu cestu. Má-li některá věřící žena vdovy v příbuzenstvu, ať 

jim pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat 

osamělým vdovám. 
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I. ÚVOD 

A. Kontext 1. Listu Timoteovi 

Biblické odkazy:  

 1Tm 3, 16; Jk 1, 5;  J 10, 1-5; 1 K 15, 45; 

 

II. JEDNÁNÍ PRAVÉ ZBOŽNOSTI! 

A. Bůh ochránce opuštěných 

B. Na prvním místě služba v rodině, služba rodiny 

C. To je milé Bohu 

Biblické odkazy: 

  Dt 24, 19-21; Ž 68, 6; Ef 2, 1-2; Mt 5, 13-14; 

 

 

III. SAMOTA JAKO POŽEHNÁNÍ A PROSTOR PRO 

ZBOŽNOU SLUŽBU! 

A. Zalíbení v Bohu 

B. Zalíbení ve světě  

C. Horší než nevěřící 

Biblické odkazy:  

 Ef 2, 4; Ž 5, 9; 1 K 7, 7-8; 1, 2-4; Lk 9, 25; J 12, 25;     

 

IV. O ZAPSANÝCH VDOVÁCH 

A. Zapiš jen vdovy, které… 

B. Mladší ženy nezapisuj, aby evangelium zbožnost církve 

nebyly ohroženy 

Biblické odkazy:  

 1Tm 1, 5; 3, 16; Lk 2, 36-37;  
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PLAZI, LISTY, NÁVYK, LILIE, 

FÚRIE, SKVRNY, ČICHAT, LOKET, 

TŘASK, GREŠLE, RÁHNO, KOSTKA, 

CIMRA, AUTOGEN, TRIKO, CVIKR, 

ŠABLA, INDIANA, TRIBUT, ANANAS, 

IONTY, SKLAD, KVÍTKO, KVÉST, 

HAVEŤ, BĚLIDLA, JIZERA, KANÁLY, 

OCÚNY, POKYN, ZOBÁK, POETA, 

ŠVORC, UROSTLÝ, ÚPLNĚ 

Tajenka:  

(1J 3:2) Nyní jsme 

…………………………………………… 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Steiger, vedení (Žalm 85) 

Karel Jiroušek, Památka Páně Jan Suchý, písně Markéta 

Borovanská. 

 

Súdán: Vrácení vlastnického práva k budovám, uvolnění 

zadržovaných Biblí 

8. srpna súdánský soud rozhodl, že stát musí vrátit nemovitosti Súdánské 

církve Kristovy, které neoprávněně převzal do své správy. V návaznosti na 

vynesený rozsudek bylo vlastnictví 19 objektů oficiálně převedeno zpátky 

24. září. Součástí překvapivého kroku bylo i uvolnění zásilky Biblí, která 

byla v místním přístavu zadržována zřejmě celých šest let. Bible v arabštině 

byly v polovině září převezeny do hlavního města Chartúmu. O důvodech 

tohoto kroku kolují různé spekulace. Někteří lidé naznačují, že se může 

jednat o snahu Súdánu o normalizaci vztahů se Spojenými státy. Ať jsou 

však motivy jakékoli, situaci správně shrnul zástupce partnerské 

organizace kanadského Hlasu mučedníků, Steadfast Global, ve svém 

příspěvku na Facebooku z 3. října: „Bezprostřední důvody klidně mohou 

být politické. Nejsme si úplně jistí, co se děje, ale nedávné události z 

poslední doby v této represivní zemi bezpochyby ukazují na vyslyšené 

modlitby!“  Přimlouvejte se i nadále za Súdán a jeho obyvatele. Modlete se, 

aby Boží slovo oslovilo mnoho dalších lidí, kteří potřebují přijmout Krista 

jako svého Spasitele. 

 

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil 

nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí 

jste spaseni! Efezským 2:4-5 


