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POKORNÁ PODŘÍZENOST, PRVNÍ KROK LÁSKY! 

 (1P 3,7) 
 

1 Petrův 3:7  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. Tak vašim modlitbám nebude nic 

překážet. 
Pro 

 

  

Otázky pro děti:   

1. Proč je důležitá čistota evangelia, věrnost Bibli? 

2. Proč musíme být pokorní? 

3. Čemu je překážkou, když muž nechová úctu ke své ženě? 
 

 

 

I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  

�  2 Tm 3, 16-17; Žd 4, 12; Iz 28, 9-13; 2 Ts 2, 1-12; 

 
 

II. STEJNĚ I VY MUŽI MĚJTE V ÚCTĚ SVÉ ŽENY 
 

Biblické odkazy:  

�  1 Tm 2, 12; 

 
 

III. SLABŠÍ NÁDOBY, SPOLUDĚDIČKY SPÁSY 
 

Biblické odkazy:  

� Gn 2, 18; Ga 3, 26-29; Gn 1, 28; Gn 9, 1; Ef 5, 25-32; Př 18, 22; Př 19, 14; 
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IV. PŘEKÁŽKA MODLITBY (JEDNOTY) 
 

1. Oba manželé jsou věřící! 

 

 

2. Pouze muž je věřící! 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Jk 1, 15; Mt 18, 19-20; 

 

V. SHRNUTÍ 
•••• Vy všichni se vzepřete svým sobeckým sklonům a žijte vzorně mezi 

pohany 1 Pt 2, 11-12 ! 

•••• Vy všichni se podřizujte kvůli Pánu všem lidským vládám a 

zřízením! 

•••• Vy všichni se podřizujte svým autoritám, mírným i tvrdým 1 Pt 2,18! 

•••• Stejně tak ženy podřizujte se svým mužům, i když jsou nevěřící 1 Pt 

3, 1! 

•••• Stejně tak muži mějte porozumění pro své ženy a chovejte je v úctě, 

podřiďte své potřeby potřebám svých žen 1 Pt  3,7!  

� 1 J 5, 1-4; Mk 12, 28-33; 

 

Pane Bože svatý, děkujeme ti za nový život v Kristu. Děkujeme ti za 

podíl na svatosti tvého Syna. Pomož nám, abychom dělali ve svých 

vztazích první krok lásky, kterým je pokora. Láska k tobě se projeví 

v první řadě pokorou a bázní před tebou a tvým slovem. Láska k lidem 

se projeví pokorným přístupem ke každému člověku a opět poslušností 

tvým přikázáním. Dej ať máme druhé za přednější sobě. Učiň nás 
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Tajenka:__________________

_______ 

 

 

dobrými služebníky evangelia, církve a lidí kolem nás. Prosíme ve 

jménu Kristově a děkujeme ti! Amen! 

 

 

 

   
 

 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (kázání j. Kernal; 

vedení Iz 26 – Jan S..; písně – B. Špičáková) 

 

Diákoni: 1 Timoteovi 3:8-13         

A. Služby v církvi (Sk 6, 1 Tm 3); starší a diákoni, cíl (Sk 6:7);  slavná služba 

(Ježíšův příklad, Jan 13:12-15); cíl služby (1Ko 14:26)   

B. Charakter diákonů: vykazují zralost (Jk 4:7); - zdroj posvěcení je Kristus (Mt 

7:7) 

 

OKTET, SOFIA, PINTA, ONAMO, 

TLAPY, SILÁK, BIVAK, ÚHRADA, 

SPÁSA, KLIKVA, ZÁKAZ, NEČISTO, 

SALAŠ, RÁKOS, ŠACHTA, ODVĚSNA, 

PASUS, OPORKA, HOLKY, HATIT, 

ORLATA, UDICE, AFÉRA, ŠUNKA, 

INCIZE, LOKAJ, ŽENICH, SCIFI, 

BAVLNA, SEVER, TRUMF, PÁSMO, 

KUŽEL, ÚŠKLEB, DRAHÁ, FARÁŘ, 

BRADA, ANKETA, EMILIE, SOJKA, 

BEATA 

Osmisměrka 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

17. dubna 2016 © BSK 

1) čestní (1Pt 3:16) - Hledáme diákona: provází našeho člověka pověst čestného 

muže? Nebo s tím má ještě problém? Uhýbá a kličkuje, když o něco jde? Nebo 

je na jeho slovo spolehnutí? 

 

2) ne dvojací v řeči (Mat 5:37) - Hledáme diákona: je to člověk, který mluví na 

rovinu? Nebo něco jiného říká mně a něco jiného druhým lidem? Domýšlí si to, 

o čem si nemůže být jist? Přehání, aby upoutal pozornost? 

 

3) ne oddaní vínu (Iza 5:11-12 , Pří 31:4-5 ) - Hledáme diákona: je to člověk, který 

se umí ovládat, který ví, co je pro něj přiměřené. Umí znát svou míru na oslavě 

narozenin? Je ochoten se alkoholu vzdát, i když jiní kolem něj popíjejí, aby 

nepodlehl tlaku okolí? 

 

4) ne ziskuchtiví (Jan 12:1 -6) - Hledáme diákona: je tento člověk v zajetí 

hmotných statků? Jsou peníze tím, co vede jeho život? Umí je moudře používat? 

 

5) Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí (Kol 1:25-27) - Hledáme 

diákona: je to duchovně zralý člověk? Svědčí jeho život o pokoji s Bohem? Je 

jeho pokoj nakažlivý, když mluví a jedná s jinými lidmi? Je Kristus tím, kdo 

určuje jeho způsob života? 

 

6) Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať 

konají svou službu  Hledáme diákona: má tento bratr zájem o druhé? Je ochoten 

bez řečí pomoci, když je třeba? Vyhledává osamělé a lidi potřebné? Je 

zodpovědný? 

 

7) Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. 

Hledáme diákona: je jeho rodina svědectvím o touze diákona následovat Krista? 

(ne všechno je vždy růžové, zvláště při výchově dětí – podstatné je, zda tento 

muž vede rodinu do poddanosti Kristu a zápasí o to prakticky i na modlitbách). 

Je jeho žena podobného charakteru – odráží charakter Kristův? Jsou jedním 

tělem i navenek? (zápasí o stejný cíl?) 

 

Odměna diákona: radost z Boží slávy! (1Tm 3:13) 


