BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ZBOŽNÝ POŘÁDEK V BOŽÍM DOMĚ (1TM 5,9-16)
Nedejte protivníku příležitost k pomluvám!
Církev není anonymní skupinou lidí, která se občas setkává, ale v podstatě
o sobě nic neví. Církev funguje jako rodina. A to je něco, co se bude mimo
jiné projevovat velmi praktickým způsobem. Vztah k vdovám a
k sirotkům, obecně řečeno – vztah k bezmocným, ukazuje na to, zda
zbožnost je pravá a čistá, nebo pokrytecká a falešná.
Text (1Tm 5,3-16 vlastní překlad):
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. 9Zapsaná vdova ať není
mladší šedesáti let, je jednoho muže žena, 10která se osvědčila v dobrých skutcích:
jestliže vychovala děti, jestliže prokazovala pohostinnost, jestliže umývala nohy
svatým, jestliže pomáhala trpícím, jestliže se věnovala všem dobrým skutkům. 11Ale
mladé vdovy nepřijímej, neboť jakmile je ovládne smyslnost proti Kristu, chtějí se
vdávat, 12obdrží odsouzení, neboť opustily první věrnost. 13Současně se ale také učí být
zahálčivé, toulat se po domácnostech, ale nejenom být zahálčivé, ale i klevetivé a
všetečné, a mluví, co se nesluší. 14Chtěl bych, aby se mladé vdávaly, měly děti, staraly
se o domácnost, aby kvůli tomu protivník nedostal žádnou příležitost k pomluvám.
15Některé už se odvrátily na cestu za satanem. 16Jestliže některá věřící má vdovy, ať se
o ně stará, aby nebyla zatěžovaná církev, která se stará o opravdové vdovy.

Otázky ke kázání:
1. Proč jsou vdovy testovací skupinou opravdové církve?
2. Jak se bude projevovat zbožnost v životě křesťana?
3. kdo se má starat o zbožné vdovy?

ÚVOD
• Církev – Boží organismus i organizace

Biblické odkazy:
 2Tm 3,15; Jk 1,27; Mt 23,14;

I.

ZBOŽNÝ POŘÁDEK V CÍRKVI
• Organizovaný organismus

Biblické odkazy:
 2Te 3,10-11; Rút 2,7; Tt 2,3-5; Př 31,15-18.27; Kaz 4,9;

II.

ZBOŽNOST ŽEN (I MUŽŮ)

• Zbožnost se projevuje na vztazích s nejbližšími

Biblické odkazy:
 1Tm 5,5; 1Tm 3,4-5; Ef 6,4; Sk 9,36.39; 1Tm 2,2; Tt 2,14;

III. BEZBOŽNOST ŽEN (I MUŽŮ)
• Bezbožnost se nejdříve projeví v mluvení

Biblické odkazy:
 1Tm 5,6; 1K 7,39; Jk 3,2.6; J 3,36; Tt 3,14;

Osmisměrka
VÍTR, PRATER, SEVA, RAIS, ÚTĚK,
POLOTOVAR, REKREANT, HOPLA,
AMARANT, LŽÍCE, CAESAR, ORLE,
TAMTO, DOPOLEDNE, OLEJ,
KOVORYT, CAEN, PINT,
HOROLEZKYNĚ, SVLAK, TÁLY,
POPLETA, OBCE, LÍBÁNKY, BEAT,
ODUSIT, ŠPICL, SOMRÁCI, ČRTA,
POTUPY, NEUTRON, NĚMEC, TAXA,
STEHY, SKOT, AREST, SRPY,
ODHADOVATI, ÚKOL, DÝMY,
SENZIBILITA, PLŽI

Tajenka Jk 1,27:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 5,9-16).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání P. Steiger, vedení A.
Vorsa, památka J. Jindra, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.
Pokud nebudete na English Campu chci vás povzbudit, abyste byli
ve shromáždění. Přijedou lidé z kladenského sboru, kde kvůli English
Campu nebudou mít nedělní shromáždění.
Středa 5. 7. Nebude biblické studium.
Letní páteční studium v Divadle Kámen (vždy od 1800):
21. 7. – Co to znamená, že jsme nezávislý sbor
12. 8. – Jaké jsou další typické charakteristiky našeho sboru
26. 8. – Co to znamená být součástí Biblické církve Praha

Írán: Vysílání z dalšího satelitu znamená potenciální zdvojnásobení počtu
diváků
Křesťanská televizní stanice připravující pořady v jazyce fársí, SAT-7 PARS, je nyní
k dispozici také na satelitu Yahsat 1A, jehož příjem patří v Íránu k nejrozšířenějším.
Počet místních domácností sledujících Yahsat se odhaduje na deset milionů.
Výkonný tzv. východní svazek pokrývá Írán a Afghánistán. K příjmu signálu stačí
mnohem menší, levnější a v neposlední řadě méně nápadné paraboly než v případě
mnoha jiných satelitů.
Díky vysoké kvalitě a pestrosti programů je Yahsat v íránských rodinách stále
oblíbenější. „Snili jsme o tom již několik let; Yahsat je mezi Íránci velmi populární a
umožní nám navázat kontakt s úplně novými diváky v Íránu i dalších oblastech
střední Asie,“ uvedl vedoucí manažer křesťanského kanálu, Panayiotis Keenan.

Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě
potřebí, aby nebyli neužiteční.
Titovi 3,14
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