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5. Rozlišování věcí podstatných, služebných a případných 
v praxi: ženy za kazatelnou – 18. června

ZÁCHRANA ČLOVĚKA

Podstatné: láska Otce, dílo Syna, dary Ducha Služebné: Bible

víra, láska, naděje klíče

svátosti

Případné, konkrétní situační otázky.

Podstatné: Záchrana člověka stojí na lásce Boha Otce, životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista a na
působení Ducha svatého. To všechno člověk přijímá vírou, s láskou a nadějí,  které jsou zároveň
Božím darem i lidskou odpovědí na Boží jednání.

Služebné: Tuto  Bohem  připravenou  záchranu  zjevuje  Bible,  dosvědčují  ti,  kdo  zvěstují
Evangelium, a svátosti ji zpečeťují.

Případné: Pak jsou zde další lidmi domluvená pravidla, která pomáhají, aby Bohem zachránění
lidé spolu žili bez zmatků a v pokoji.

Vymezení tématu: služba žen v církvi

Poučení z předchozích biblických hodin

V centru pozornosti je Boží jednání v náš prospěch a naše odpověď VLN – to je podstatné:
• aby mezi věcmi podstatnými nebyly zamíchány věci služebné či případné
• kéž je mezi námi co největší hojnost, plnost – Co podstatného vyplývá pro naši otázku?

Věci služebné ať slouží těm podstatným:
• v souladu s tím, co je podstatné – z hlediska obsahu i způsobu: Milosrdenství chci, ne oběť!
• aby mezi věci služebné nebyly řazeny nástroje, které tam nepatří
• v užívání služebných věcí kéž je přiměřenost (ani moc ani málo) a jednoduchost
• Jaká jsou Boží přikázání v dané otázce?
• Jak to souvisí s duchovní autoritou v církvi?

Věci případné ať se řeší způsobem, který
• dá prioritu věcem podstatným: Nehub Boží dílo kvůli pokrmu!
• dá náležitý prostor věcem služebným
• Která lidská ustanovení je třeba opouštět a která držet? Proč?

Shodnout se, které jsou ty věci podstatné a služebné, a že ostatní jsou věci případné.
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1Tm 2

2,1 Předně žádám modlitby a díky

2,8 Muži ať se modlí bez hněvu

2,9 Podobně i ženy ať se modlí ozdobené

Shrnutí

PODSTATNÉ

SLUŽEBNÉ

PŘÍPADNÉ

Pokud bude „spasení člověka“ tou rozhodující otázkou pro praktické uspořádání církve, pak „není
muž ani žena“, protože každého Bůh povolává k nějaké službě.

Měli bychom klást co nejméně překážek na cestě dosahování hojnosti ve věcech podstatných.

Řešme tedy tuto nesnadnou a důležitou otázku s důvěrou, v lásce i s nadějí, že Bůh své dílo koná.

Vaše domácí příprava na příště

Tématem biblické hodiny 25. 6. je otázka: Jaké jsou vhodné misijní metody?

Domácí příprava spočívá v promýšlení následujících otázek:
1. Jsou „misijní metody“ věc podstatná? Jsou věcí služebnou? Nebo jsou misijní metody věc

případná?
2. Co podstatného o misijních metodách nacházíme v Božím jednání s námi – v lásce Otce,

v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, v daru Ducha svatého?
Co podstatného o misijních metodách vyplývá z víry, lásky a naděje?

3. Co k této otázce Bůh zjevil, přikázal a zaslíbil v Bibli?
Jak v misijních metodách dojít plné dobrovolnosti skrze společnou kázeň?
Co nám v této otázce dodává síly a vytrvalost?

4. Která lidská ustanovení je třeba držet a která opouštět ohledně misijních metod?


