
IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

… ABY JI PŘIPRAVIL (EF 5,27) 
… aby byla svatá a bez poskvrny 

 

V dnešním textu se podíváme na to, co je cílem Kristovy lásky a také 

manželské lásky, kam to všechno vede, proč se Kristus obětoval za 

církev a proč ji posvěcuje a proč se má muž obětovat pro svou ženu a 

posvěcovat jí: aby byla svatá a bez poskvrny.  
 

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, tak jako i Kristus si 

zamiloval církev a sám sebe dal za ni, 26aby ji posvětil očištěním koupelí vody ve 

slovu, 27aby si připravil vznešenou církev nemající poskvrnu ani vrásku 

ani cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez vady. 28Takto jsou tedy muži 

povinni milovat své manželky jako svá těla. Kdo miluje svou manželku, miluje 

sebe. 29Neboť nikdo nemá v nenávisti své tělo, ale živí ho a hýčká ho, stejně 

jako Kristus církev – 30a my jsme údy jeho těla. 
 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Co udělal Pán Ježíš pro svou církev?  

2. V čem Ježíš jedná jako manžel? 

3. Kdo se má řídit Ježíšovým příkladem? 
 

ÚVOD  

• Proč musíme rozumět manželství podle Písma? 
 

 
 

Biblické odkazy:  

  Př 30,21-23; 
 



 

 

I. KRISTUS SI PŘIPRAVUJE CÍRKEV 

• K čemu je Kristova církev připravována? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1J 4,18; Ef 4,15; 1K 3,16-17; Lk 7,25; Lk 13,17;  
 

II. ABY BYLA SVATÁ A BEZ POSKVRNY 

• Jakými prostředky je církev připravována? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 1,4; Mt 5,14; Est 2,12;  



 

 

 

III. MANŽEL VEDE MANŽELKU KE SVATOSTI 

• Jakým způsobem manžel posvěcuje svou ženu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 5,28; Př 15,17; 1Pt 3,7 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

ASOCIACE, CUMEL, DOMINO, 

EKZÉM, FIAT, HADI, CHASY, KASTY, 

KATR, KOKY, KOPA, KRKONOŠE, 

LADO, LALOK, LAOS, LYRY, MAKÝ, 

MIKRON, MLOCI, MOLI, MOLL, 

MUŠKETÝŘI, OÁZA, OBROUSIT, 

OHAŘ, OHNICE, OHYB, OKNO, 

OLEJ, PERO, RODEO, ROZEPNOUT, 

ROZKYV, SRAZ, ŠNEK, ŠODÓ, 

TEATRALITA, VATRY, VOZY, ZÁSYP, 

ZAUJMOUT 

Osmisměrka 

Tajenka (Př 30,21-23): 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas. 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel 

Borovanský (Žalm 135) a písně Petr Svoboda. 

Prosíme o modlitby za sestru Mílu Žaloudkovou, je opět se zlomenou nohou 

v nemocnici. 

 

 

Čína: Křesťané vyslýcháni kvůli knihám zakoupeným na internetu 

Krátce po zadržení Čanga Siao-maje, majitele internetového křesťanského 

knihkupectví, bylo zahájeno celostátní vyšetřování jeho zákazníků. Obchod 

nazvaný Wheat Bookstore („Knihkupectví Pšenice“) rozesílal po celé Číně 

křesťanskou literaturu, včetně Biblí. 

Někteří zákazníci již dostali pozvánky na „posezení u čaje“ na policejní 

stanici, kam mají přinést veškeré zakoupené knihy – s tím, že jim některé mohou 

být zabaveny. V několika případech policisté získali povolení k domovní 

prohlídce a knihy křesťanům zabavili při následných raziích v jejich bytech. 

Zaměstnanci obchodu rozeslali zákazníkům upozornění, ve kterém je 

upozorňují na možnou návštěvu policie a doporučují provést preventivní 

opatření: smazat veškerou komunikaci s obchodem (kopie objednávek) a 

obdržené knihy ukrýt. 

Zatímco se představitelé režimu snaží bránit rozesílání křesťanských materiálů 

milionům duchovně potřebných obyvatel Číny, vyprošujte utlačovaným 

Kristovým následovníkům příležitosti, jak získat potřebné materiály k 

povzbuzení, růstu a pomoci při zvěstování evangelia. Modlete se také za bratra 

Čanga, který řeší zmíněný střet se zákonem, stejně jako za jeho zákazníky, 

kterým hrozí razie a zabavení zakoupených knih. 

 

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně 

porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou 

spolu s vámi dědičkami daru života. 

1. Petrův 3,7 


