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PRAKTICKÝ ŽIVOT MANŽELŮ
(EF 5.15-21)
Následování Krista je základním kamenem biblického manželství.
Efezským 5:15 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si
nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 16 nepromarněte tento
čas, neboť nastaly dny zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte
pochopit, co je vůle Páně. 18 A neopíjejte se vínem, což je
prostopášnost, 19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy,
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého
srdce 20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista.
21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
22 ženy svým mužům jako Pánu, 23 protože muž je hlavou ženy,
jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. 24 Ale jako církev
je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým
mužům. 25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev
a sám se za ni obětoval, 26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a
slovem; 27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny,
vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo
miluje svou ženu, miluje sebe. 29 Nikdo přece nemá v nenávisti své
tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
30 vždyť jsme údy jeho těla. 31 `Proto opustí muž otce i matku a
připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo´. 32 Je to velké
tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. 33 A tak i každý z
vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má
před mužem úctu.

I.

ÚVOD
A.

Manželství k Boží slávě

B.

Pád ruinuje manželství

C.

Boží odpověď

Biblické odkazy:
 Ř 5:12;

II. BOŽÍ POVOLÁNÍ PRO NAŠE MANŽELSTVÍ (5:15-17)
A.

Záleží na tom, jak žijete!

B.

Využijte čas, který vám Bůh dává!

C.

Hledání Boží vůle

Biblické odkazy:
 Kaz 2:26; Ga 6:10; Ž 119:105;

III. NÁSLEDUJ PÁNA! (5:18-20)
A.

Čím plníš svůj život?

B.

Nechává se vést Duchem svatým

Biblické odkazy:
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 1Tm 5:23; J 2:1nn; Ga 5:23; Ř 8:12-13; 1J 1:5-9; Ef 4:30; 1 Te 5:16-18;

IV. PODŘIZUJTE SE JEDNI DRUHÝM (5:21)
A.

Především v poddanosti Kristu.

B.

Podřizujte se jedni druhým.

Biblické odkazy:
 1K 12:26

UTÍTI, OKTÁV, DOMOV, PAROŽÍ,
LESÁCI, ETIKA, TUKOMĚR, MALÉR,
KLEPY, SMYSL, RÉBUS, NAŽKA,
TANCE, MÍLIUS, IROVÉ, KRAUL,
CHVOST, BRIČKY, HRDLO, OBVAZ,
TAŽEŇ, ŠKOLENÍ, TRAFO, ŽELVY,
RODEO, PIŽMO, HORKO, KROUPY,
LÁNEK, BERLE, KUTIL, NÁSPY,
TISÍC, ULICE, BETLY, PARTE,
KAKAO, FLITR

Tajenka:
Efezským 5:17 Proto nebuďte
nerozumní, ale hleďte pochopit,
co je
……………………………………………

Otázky:
1. Jaká je Boží odpověď na lidský hřích?
2. Co mají mít manželé společného?
3. Kde hledat Boží vůli?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve se společným obědem.
Kázání a Památka Páně Jaroslav Kernal, vedení (Žalm 62) Jan
Suchý, písně Terezka Weberová.
Nigérie: Unesená dívka poslala zprávu domů
Leah Sharibu, patnáctiletá nigerijská dívka zadržovaná příslušníky frakce
hnutí Boko Haram, poslala po propuštěných kamarádkách následující
vzkaz své matce.
„Mami, nemusíš se o mě strachovat. Vím, že to není jednoduché a že ti
chybím, ale chci tě ujistit, že jsem v pořádku… a že si jsem jistá, že jednou
zase uvidím tvou tvář. Pokud ne na tomhle světě, tak v náruči našeho Pána
Ježíše Krista.“
Podle místních lidí, kteří byli u Sharibuových tou dobou na návštěvě,
matka Leah po obdržení zprávy omdlela. Jedna z propuštěných kamarádek
vyprávěla, jak se Leah pokusila krátce po únosu utéct, společně se dvěma
spolužačkami, ale lidé, na které se dívky obrátily s prosbou o pomoc, je
vrátili únoscům.
Při razii ve škole v Dapchi 19. února bylo uneseno více než 100 dívek.
Všechny kromě Leah byly propuštěny 21. března. Podle výpovědí
spolužaček si Leah nechali proto, protože odmítla zapřít svou víru v Krista
a konvertovat k islámu.
Pamatujte v modlitbách na Leah a její rodinu. Modlete se za dopadení lidí
odpovědných za únos.
Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání!
Žalm 102:2
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