


Ženy v role starších cirkvi a vo 
vedení cirkvi všeobecne

1. Môže byť žena v role staršej v miestnej 
cirkvi?

2. Môže mať žena nejakú inú rolu 
vedúcej v cirkvi? 



1. Môže byť žena v role staršej 
v miestnej cirkvi? NIE

2. Môže mať žena nejakú inú rolu 
vedúcej v cirkvi? ÁNO

Môj názor:

Prečo?



Nemám 
nič 

proti 
ženám!!!!!!!



1. Duchovné vedenie a autorita vmiestnej cirkvi: Starší zboru

2. Úloha starších: „Pásť božie stádo“ (o. i., aj vyučovaťcirkev, celok aj 
jednotlivcov, starať sa, ale aj napomínať, karhať, chrániť pred 
falošnou náukou atď.)

Podstata témy:



1Tim 3:2 (kontext 3:1-7)
Tít.1:5-6 (kontext 1:5-9)

1Tim 2:12 (kontext 2:1/11-15)

Veľmi dôležité:  
Kontext aplikácie  je

miestna cirkev (1Tim 3:14-15, Tít 1:5),
nie domácnosť



1Tim 3:2

1 Spoľahlivé je toto slovo: Ak sa niekto chce stať biskupom*, túži 
po dobrej úlohe. 2 Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy*,
atď.

*gr. „episkopon“ = dosl. „dozorca“, NZ ekvivalent „starší“
*gr. „mias gynaikos andra“ = dosl. „jednej ženy muž/manžel“



Tít 1:5-6

5 Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte 
ostáva, a aby si v mestách ustanovil starších*, ako som ti 
prikázal: 6 má to byť bezúhonný muž jednej ženy* atď.

*gr. „presbuteros“ = starší
*gr. „mias gynaikos aner“ = dosl. „jednej ženy muž/manžel“



1Tim 2:11-12

11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou 
podriadenosťou. 12 Žene však nedovoľujem učiť*, ani vládnuť*
nad mužom, ale nech si počína v tichosti.

*učiť – zodpovednosť staršieho v cirkvi
*gr. „authentein“ = mať autoritu, používať autoritu –
zodpovednosť staršieho v cirkvi



Prečo si myslím, že tieto verše neboli len 
dočasne aplikovateľné v Efeze a na Kréte, ale aj 

v súčasnosti?
Prečo to nie je len dočasná, špecifická, dobová 

a kultúrna požiadavka?



1Tim 3:2 (Efez), 
Tít. 1:5-6 (mestá (plurál!) na Kréte):

Starší = „muž jednej ženy“

Úplne jasný výraz!
(Opačný výraz v 1Tim 5:9 „žena jedného muža“)



1Tim 2:11-12:
1Tim 2:13-14

11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. 12 Žene však 
nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti.

13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. 14 A nie Adam 
bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu.

V. 13 a 14 priamo nadväzujú na v. 11-12 a týkajú sa ich! Viď. 
spojka „totiž“ (gr. „gar“  = „totiž“ – dôvod, vysvetlenie). Pavol 
nehovorí o inej téme!



1Tim 2:11-12:
1Tim 2:13-14

11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. 12 Žene však 
nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti.

13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. 14 A nie Adam 
bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu.

• V. 13 – Poradie vo stvorení (1M 2:18-25, nie 1:26-27 – podstatný 
rozdiel – iný význam textu)
• V. 14 – Poradie v hriechu (1M 3:1-6)



1Tim 2:13-14:
V. 13 – Poradie vo stvorení
V. 14 – Poradie v hriechu

1. Podľa Písma je to dostatočne dobrý dôvod! Nemôžeme to 
ignorovať, prehliadať, obchádzať atď.!

2. Je to nadčasový, „nadteritoriálny“ a „nadkultúrny“, čiže 
„univerzálny“ a záväzný argument, má trvalú a všeobecnú 
platnosť!

3. Bolo by to veľmi čudné odôvodnenie tak silného 
všeobecného zákazu v cirkvi, ak by išlo iba o nejaký 
špecifický, dočasný, dobový a kultúrny problém v Efeze!



Ďalšie dôležité dôvody
1. Genéza a vývoj zboru v Efeze
• Sk 18:19-21 (asi 52 n.l.) – prvá návšteva Pavla, ovocie 

služby

• Sk 19 (54-56 n.l.) – 2 roky vyučovania, už aj starší cirkvi

• Sk 20:17 (57 n.l.) – pozvanie starších na stretnutie; v. 30 „aj 
spomedzi vás samých povstanú muži (gr. „aner“!), ktorí 
budú hovoriť prevrátene...“; veľmi jasný a silný indikátor 
zloženia staršovstva v Efeze!

• List do Efezu (61-62 n.l.) – nespomína žiadny miestny alebo 
kultúrny problém

• Listy 1Tim* (62-64 n.l.), 2Tim* a Tít* (64-65) – znova, 
žiadny miestny alebo kultúrny problém

*Pavlove posledné listy! Prečo dôležité?



Ďalšie dôležité dôvody
2. „Len niektoré nevzdelané ženy nemali učiť a mať autoritu“

• Prečo zákaz všetkým ženám? Aj Priske (2Tim 4:19)? Veď...
• ...muži učili nepravdy, nie ženy!

3. Vplyv kultu bohyne Artemis v Efeze
• Silne „nadhodnotený“ argument! Viď aj absencia v listoch!

• Úplne všetky ženy v cirkvi ním boli ovplyvnené rovnako?
• Prečo je riešením, že ženy nemajú učiť a mať autoritu nad 

mužmi, a nie naučiť sa pravdu a potom ju vyučovať ďalej?

4. „Krízová“ situácia v Efeze (listy Timotejovi)
• A vo všetkých cirkvách na Kréte (list Títovi)? Asi nie!

• Ak aj áno, prečo neboli ženy vo vedení?

5. Nielen Efez!
• Aké boli problémy vo všetkých cirkvách na Kréte? Prečo je všade

riešenie „muž jednej ženy“?



Ďalšie dôležité dôvody
6. Len „lokálny“ problém, nás sa netýka, nemusíme sa ním riadiť

• Všetky NZ listy boli písané do konkrétnej lokálnej situácie
• Ako si vyberieme, ktoré sa nás týkajú a ktoré nie, ktorým 

Písmom sa budeme riadiť a ktorým nie?

7. Obmedzenie platí aj pre mužov!

• Nie všetci muži v cirkvi majú automaticky právo viesť zbor ako 
starší a učitelia



Ďalšie dôležité dôvody z Písma
• Stará zmluva a niektoré príklady služby žien v nej sú pre túto 

tému irelevantné!
• V SZ nebola cirkev v NZ zmysle! Všetko bolo úplne inak!
• Princíp: Ak preberieme a aplikujeme príklady služby žien zo SZ 

v NZ dobe, musíme prebrať a aplikovať aj iné veci zo SZ, ktoré 
ale nepreberáme!



Ďalšie dôležité dôvody z NZ (širší kontext témy)
1. Ježiš a jeho postoj k ženám
• Jednoznačne a neuveriteľne povýšil ich hodnotu a 

postavenie v danej dobe! Ale:
• Ani jedna žena medzi 12 Apoštolmi! Prečo dôležité? 

Apoštoli – budúca autorita v cirkvi! Prečo nie, ak ženy 
majú mať rovnakú úlohu?
• Tým pádom ani jeden NZ list nenapísala žena ako 

duchovná autorita  



2. „Vodcovská“ úloha žien v cirkvi v NZ listoch
• 1. Nejasná, 2. nedostatočne silná na rolu starších!
• Žiadny list NZ nebol napísané žene ako vedúcej duchovnej 

autorite v cirkvi! Napr. ako viesť mužov (opačne áno...).
Príklady:
• Féba (Rim 16:1-2) – služobníčka alebo diakonka? (Gr. 

„diakonos“ = služobník) v cirkvi?. Ak aj áno, nie staršia 
v cirkvi!
• Junia (Rim 16:7) – apoštolka alebo nie? 1. Nejasné 2. Ak aj 

áno, v akom zmysle? V tzv. „všeobecnom“! Určite nie 
Apoštolka (s veľkým A)! 

Ďalšie dôležité dôvody z NZ (širší kontext témy)



2. „Vodcovská“ úloha žien v cirkvi v NZ listoch
Príklady:
• Priska a Akvila v Ríme (Rim 16:3-5a) – cirkev v ich dome
• Priska a Akvila v Efeze (Sk 18:24-28) – poučovali Apolla
• Lýdia vo Filipách (Sk 16:11-15, 40)
• Evodia a  Synticha (Flp 4:2-3)
• Iné
• „Spolupracovníčky na diele evanjelia“ – nie je to to isté, ako 

staršie v cirkvi! 
• Stačí to na to, že môžu byť staršie v cirkvi? Nie! Nestačí 

to ani u mužov!

Ďalšie dôležité dôvody z NZ (širší kontext témy)



3. Gal 3:26-29, hl. v. 28 (viď aj Kol 3:11)
26 lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. 27 Veď všetci, čo ste boli 
pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.

28 Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je 
muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.
29 A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.

Ďalšie dôležité dôvody z NZ (širší kontext témy) 



3. Gal 3:26-29, hl. 28 (viď aj Kol 3:11)
a. Texty nie sú o rolách autority v cirkvi, ale o novej 

a skutočnej identite veriacich v Kristovi, o rovnakom 
a rovnocennom postavení, hodnote a dôstojnosti 
všetkých pred Bohom v Kristovi atď.

b. Rovnocenná identita ale automaticky neznamená 
rovnaké úlohy! Inak text ako Ef 4:11-13 („on ustanovil 
jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov, iných za 
atď.“) nemá zmysel! Nie všetci veriaci, síce rovnako 
hodnotní, majú rovnaké roly v cirkvi!

Ďalšie dôležité dôvody z NZ (širší kontext témy)



Čo ale nehovorím:
1. Že podriadiť sa mužom je ľahké
2. Že radšej nezrelý muž ako starší zboru ako zrelá žena 
3. Že ženy sú v cirkvi menejcenné a menej dôležité
4.Že cirkev ich nepotrebuje na svoj rozvoj
5. Že ženy nemajú duchovné dary múdrosti, poznania, 

vyučovania, vodcovstva atď.
6.Že keď nemôžu byť staršie v cirkvi, tak nemôžu mať žiadne iné 

vodcovské úlohy v cirkvi
7. Že vôbec nikdy a nikde nemôžu žiadneho muža poučiť, 

dokonca aj napomenúť, a pomôcť mu duchovne rásť
8.Že nemajú v cirkvi vôbec nič povedať
9.Že všetky veriace ženy sa majú podriadiť všetkým veriacim 

mužom, vždy a všade



Ako ďalej filozoficky?
1. Nedajme si vnútiť svetský pohľad, že vo vodcovstve je 

najdôležitejšia pozícia autority
• Biblický pohľad je úplne iný! Nejde o postavenie a moc!
• Vodcovstvo v cirkvi je o pokore, obetavosti, službe, kladení 

vlastného života za iných a pod.

2. Nedajme si vnútiť svetský pohľad, že podriadenosť je 
negatívum a prejavom menejcennosti
• Príklad podriadenosti: Božia Trojica – seberovní, ale predsa 

s inými úlohami



Ako ďalej prakticky?
1. Rolu starších majú mať muži, ktorí spĺňajú primárne biblické 

kritériá (sekundárne aj iné, podľa potreby)
•O. i., majú zdravý pohľad na ženy a ich úlohu v cirkvi 
• Zodpovedne a aktívne spolupracujú so ženami v cirkvi
• Vyzývajú ich do niektorých vodcovských rolí a podporujú ich

2. Ženy, ktoré majú dar vodcovstva, múdrosti, vyučovania atď., 
majú mať iné dôležité vodcovské roly v cirkvi
• Podľa potreby, situácie, smerovania a pod., pod autoritou 

starších
•Niektoré tieto úlohy sú spomenuté v Písme
•Niektoré zrelé ženy môžu byť prizývané na stretnutia 

staršovstva a vyjadriť sa k témam, o ktorých sa diskutuje
•Niektoré zrelé ženy by mali aktívne viesť nejakú službu 

ženám v cirkvi, starať sa o iné ženy duchovne a pod.



Na záver: Varovanie mužom
Cítiť sa dobre, nadradene, potrebne, len preto, lebo mám pozíciu, ktorú mi 
niekto vplyvný zhora prisúdil len preto, že som muž, je prejavom pohŕdania 
inými, osobnej slabosti, ba až úbohosti. Ktorýkoľvek idiot „vie viesť“, ak je do 
nejakej pozície len tak dosadený a nedostal sa do nej nijako inak. Vodcovský štýl 
typu „radšej neschopný muž ako starší ako schopná žena a basta, lebo Písmo 
hovorí len o mužoch“ je úbohý a trápny. Je to najnižšia, až primitívna úroveň 
„vodcovstva“, ak sa to „vodcovstvo“ zakladá iba alebo hlavne na tom. Samotná 
pozícia nehovorí nič o schopnosti viesť, a už vôbec nie tak, ako o tom hovorí 
Písmo - obetavo, znova a znova kladúc vlastný život pre dobro a prospech 
niekoho iného kto je hierarchicky „podo mnou“, a nie pre vlastné ego. Muži, ktorí 
majú možnosť viesť a slúžiť z pozície staršieho, by mali byť zlomený pokorou 
a jasne vnímať, že si to nijako nezaslúžili len preto, lebo sú muži. Naopak, aj keď 
majú vyššiu autoritu a zodpovednosť, mali by s rešpektom hľadať všetky možné 
dobré spôsoby, ako im ženy môžu pomôcť byť čo najlepšími staršími, nech má 
z toho úžitok celá cirkev a aj svet okolo nej.



Na záver: Povzbudenie ženám
Podriadiť sa mužom, hlavne keby ste mali pocit, že reálne máte na viac ako oni, 
že si to „zaslúžite“ (ale opatrne s týmto dôvodom, hlavne v Božom kráľovstve!), 
podriadiť sa zdravo, so správnym postojom, s dobrým nastavením srdca a mysle, 
konštruktívne a pozitívne, chce veľkú, až obrovskú vnútornú silu, zrelosť, pokoru 
a vieru. Možno je to dokonca tá väčšia a ťažšia výzva spomedzi tých dvoch, ktoré 
máme (muži viesť, ženy byť podriadené). To, že ste túto výzvu dostali vy ženy 
a nie my muži, je možno prejavom toho, že vy to aj dokážete, ak to prijmete nie 
ako nespravodlivý trest alebo hendikep, ale ako požehnanie a aj ako 
zodpovednosť za to, aby naše rodiny a komunity fungovali tak ako by mali, podľa 
Písma. Možno je to prejavom najväčšej pocty a dôvery, že práve vy ste túto 
výzvu dostali. Ak to ale zostane len rovine nutnosti podriadiť sa nejakému 
príkazu, budete s tým bojovať a zápasiť. Naopak, ak ten príkaz budete vidieť ako 
dar, ako povolanie, ako poslanie, ako privilégium, budete sa ním vedieť riadiť 
zdravo a múdro, a budete pomáhať vaším starším zboru byť tými najlepšími 
staršími, nech má z toho úžitok celá cirkev a aj svet okolo nej.



Nemám 
nič 

proti 
ženám!!!!!!!




