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DĚTI A RODIČE
(EF 6,1-4)
Jako milované děti následujte Božího příkladu. Ef 5:1
Efezským 5:21 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.
6:1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před
Bohem. 2 `Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání,
které má zaslíbení: 3 `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na
zemi.´ 4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je
v kázni a napomenutích našeho Pána.

I.

ÚVOD
A.

Jsou to křesťané, ne nevěřící

B.

Ne zákon, ale Kristus

C.

Ne ke spasení ze skutků, ale k posvěcení

Biblické odkazy:
 Ř 7:7-8,13; Ř 8:1-10; Ef 4-6; Fp 2:15;

II. DĚTI (6:1-3)
A.

Poslouchejte své rodiče (v.1)

B.

Ilustrace (v.2-3)

Biblické odkazy:
 Ž 51:6; Ex 20:12; Dt 5:16; Ex 21:17;

III. OTCOVÉ (6:4)
A.

Nedrážděte své děti ke vzdoru (v.4a)

B.

Ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho
Pána
- autorita Božího slova
- vztah s Kristem

Biblické odkazy:
2

 Ko 3:21; Jk 5:16; Joz 4:20-24; 2 Tm 3:16;; J 14:26; 2Tm 2:25; J 14:25; J14:13; Pt 3:15b;
RADIAN,
PONOR,
OMYLY,
KRYPTON, JÍDLA, OBOJÍ, BACHAŘ,
ÚKRYT, POUPĚ, POMPA, HOVORY,
OPARY, LETCI, PODSÍŇ, MASTI,
OKALY, PARNO, TOPIČ, PĚCHOTA,
TRYSK, PÁTEK, LASER, OSIVO,
SÍTKA, SHNÍT, TECHNO, PRINC,
LÍČIDLO, PLOTY, FRONTY, TRNOVÍ,
TRACHYT, HYENA, DMOUT, KAPELY,
ZÁKRYT

Tajenka:
Otcovským káráním… (Př 13:1)
……………………………………………

Otázky:
1. Koho mají děti na prvním místě poslouchat?
2. A proč mají poslouchat rodiče?
3. Kdo je zodpovědný za výchovu dětí v porozumění Písmu?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Večeře Páně Pavel
Borovanský, vedení (Žalm 69) Jan Suchý a písně Markéta
Borovanská.
Alžírsko: Úřady si vynutily ukončení činnosti několika společenství
V uplynulých měsících si alžírské úřady vynutily ukončení činnosti
několika místních křesťanských společenství. V reakci na tyto události se
objevily výzvy adresované představitelům režimu dožadující se rovného
zacházení s protestantskými věřícími. Od loňského listopadu muselo
skončit již šest společenství působících pod hlavičkou l’Eglise Protestante
d'Algérie (EPA), přestože EPA má oficiální registraci od roku 1974. V roce
2012 však byla denominace vyzvána k obnovení registrace a její právní
status nebyl obnoven dodnes.
Objekty používané k nemuslimským bohoslužbám nesmějí sloužit k
jinému účelu, navíc je striktně vyžadováno oficiální schválení. Úřady však
žádosti často ignorují a členové mnoha společenství se proto scházejí v
pronajatých domech nebo bytech. Zmíněná společenství musela ukončit
činnost údajně z bezpečnostních důvodů, aktivisté monitorující situaci v
oblasti lidských práv však podniknuté kroky vnímají jako koordinovanou
kampaň namířenou proti církvi.
Kromě toho jsou jednotliví řadoví křesťané a pastoři nejrůznějšími způsoby
obtěžováni a pokutováni za „proselytismus“. V jednom z takových případů
16. května soud potvrdil trest pro Noureddina Belabbese. Křesťan byl
obviněn z převážení Biblí a hrozí mu pokuta v přepočtu 19 tisíc korun plus
soudní výlohy.
Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl.
Žalm 119:76
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