IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

MUŽI MILUJTE SVÉ ŽENY (EF 5,25)
Láska a služba začíná v těch nejtěsnějších vztazích
V našem textu přikazuje mužům, aby milovali své manželky. Podíváme se
tedy na ten samotný příkaz milovat, podíváme se také na to, komu je určen a
potom se podíváme na důsledky, které z tohoto příkazu vyplývají.
Text Písma (vlastní překlad):
18 …naplňujte se Duchem, takže … 21v bázni Kristově se budete jeden druhému
podřizovat – 22ženy svým mužům jako Pánu. 23Neboť muž je hlavou ženy, jako
je Kristus hlavou své církve, Spasitel těla. 24Ale jako se církev podřizuje Kristu,
právě tak i ženy mužům ve všem. 25Muži milujte manželky, jako si i Kristus
zamiloval církev a sám sebe dal za ní.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Jaký je nejhlubší mezilidský vztah, který je možné mít zde na zemi?
2. Co pro muže znamená povolání do manželství?
3. Kdo všechno má užitek z toho, že muž miluje svou manželku?

ÚVOD
• Odkud se dovíme, co znamená milovat?

Biblické odkazy:
 1J 4,8.16

I.

PŘÍKAZ MILOVAT
• Proč Bůh přikazuje lidem, aby milovali?

Biblické odkazy:
 Lk 10,27; 1Pt 1,8-9;

II.

PŘÍKAZ PRO MUŽE
• Jaká je přirozenost každého muže?

Biblické odkazy:
 Ef 2,10; 1Tm 3,4-5; Př 18,22; Př 19,14;

III. POŽEHNÁNÍ PRO CÍRKEV
• Proč služba musí začínat v manželství/rodině?

Biblické odkazy:
 1K 13,5-7; 1Tm 5,8; Ga 6,10; 2Tm 3,16-17; 2Pt 1,3;

Osmisměrka
LESK, HITY, TERAMETR,
LETOVISKO, DIAMANTY, PADOUCH,
EXPORT, TUBA, ÁRIETA, LEPTY,
ATLASY, ČEST, KNAK, KEMP,
DOMEK, CHAOS, OPATRNOST,
CHLOR, ORAN, TEZE, ORIENT,
DEBL, VSTUPNÉ, DRANC, OSMA,
ZEDNÁŘ, MYSL, HNIS, DIOPTRIE,
ŽLAB, MOŘIČ, KOST, LOKTE, HOLE,
INKA, POCHOUTKA, ŽERT, OLEJ,
INTRIKA, REDAKTOR, DROBEK,
STOUPA, PÍSKLE, PLAST

Tajenka (Ko 3,19):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan
Suchý (Žalm 113), písně Petr Svoboda.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry.
V sobotu 11.5. plánujeme další setkání mužů u Borovanských (15,00 až
17,00) a žen spolu s dětmi u Suchých (14,30 až 16,30) ke
společnému budování se Božím slovem a společenství.
24. 7. (středa) - 27. 7. (sobota) proběhne konference Biblického poradenství
s Georgem Scippione, tentokrát v hotelu Černá bouda u Jánských lázní. Přihlašujte
se na webu: www.reformovanacirkev.cz
27. 7. (sobota) – 2. 8. (pátek) navážeme sborovou dovolenou v hotelu Roxana,
v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších (www.juniorhotelroxana.cz). Letošním
biblickým tématem bude „Boží láska“. Přihlaste se na:
http://www.cirkevusti.cz/sborova-dovolena-2019

Alžírsko: Soudy s křesťany v atmosféře politických nepokojů
Po několika měsících občanských nepokojů alžírský prezident Abdelazíz
Buteflika odstoupil z úřadu. Naneštěstí jeho abdikace nepokoje neukončila –
obyvatelé se stále dožadují rezignace celé vládnoucí garnitury a brzké uspořádání
demokratických voleb.
Nepokoje jsou zatím mírné, nicméně existují obavy, že by se situace mohla
zhoršit. Účastníci protestů se chtějí vyhnout scénáři takzvaného „Arabského jara“
z okolních zemí, které začalo koncem roku 2010. Rány způsobené roky občanské
války mají mnozí Alžířané stále v živé paměti.
Před několika dny nás místní zdroj informoval, že se státní orgány zaměřují na
křesťanská společenství. Jistý křesťanský vedoucí, obviněný z pořádání
nelegálních bohoslužeb bez úředního svolení, se má 16. května dostavit k soudu.
Předvoláni byli také další dva církevní vedoucí z osad Makouda a Boudjima, na
základě podobných obvinění.

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a
žena ať má před mužem úctu. (Efezským 5,33)
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