IBLICKÉ

POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

JAKO SI KRISTUS ZAMILOVAL CÍRKEV (EF 5,25)
Norma křesťanského manželství
Dnes se podíváme na přirovnání, podle kterého mají muži milovat –
jako si Kristus zamiloval církev. Zaměříme se na to, proč je tady takové
přirovnání a co vyplývá z té samotné skutečnosti, že muž má milovat
svou ženu, jako si Kristus zamiloval církev.
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. Proč lidé nerozumí tomu, co je to manželství?
2. Proč se křesťané musí učit rozumět tomu, co je to manželství?
3. Kdo může vstoupit do manželství v Kristu?

ÚVOD
• Má se manželství křesťanů něčím lišit od jiných?

Biblické odkazy:


I.

BOŽÍ PŘÍKAZ PRO VŠECHNY LIDI
• Jaký byl od počátku Boží plán pro člověka?

Biblické odkazy:
 Ef 5,31; Gn 4,19; Dt 17,17;

II. BOŽÍ PŘÍKAZ PRO KŘESŤANY
• Proč má být manželství křesťanů jiné?

Biblické odkazy:
 Ef 5,21-25; Ko 2,10;

III. BOŽÍ NORMA KŘESŤANSKÉHO MANŽELSTVÍ
• Co se máme všichni učit od Pána Ježíše Krista?

Biblické odkazy:
 Ef 4,13; Ef 1,4-6; Lk 19,12-27; Ř 5,8; J 13,34-35

Osmisměrka
ALTÁNEK, AVAL, BAGR, BIŽU,
ČARODĚJ, ČINY, DĚLO, DYNASTA,
FOXTERIÉR, GARANT, CHTÍT,
JISKRA, KARI, KAROSÉRIE, KÁVY,
KIKS, KMEN, KOLEJNICE, KOLKY,
KUŽEL, KYPR, KYTARA, LAMA,
LAUR, LEPENKY, LYNČ, LYŽOVAT,
MEKY, MOTO, OBALEČI, OBCE,
PAŽE, PERO, PICHL, RÁNA, SICHA,
SNÁŘ, SRNA, ŠTÍTY, ŠŤOUCH,
TÉMA, URNA, ZÁKONNOST, ZÁPOJ

Tajenka (Mt 19,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
K postupnému sílení nejrůznějších tlaků dochází v Eritreji již několik měsíců,
zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
Zjevení Janovo 22,7
Biblické společenství křesťanů Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
16. června 2019 © BSK UL
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_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
K postupnému sílení nejrůznějších tlaků dochází v Eritreji již několik měsíců,
zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
Zjevení Janovo 22,7
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PAŽE, PERO, PICHL, RÁNA, SICHA,
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Dnes se podíváme na přirovnání, podle kterého mají muži milovat –
jako si Kristus zamiloval církev. Zaměříme se na to, proč je tady takové
přirovnání a co vyplývá z té samotné skutečnosti, že muž má milovat
svou ženu, jako si Kristus zamiloval církev.

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. Proč lidé nerozumí tomu, co je to manželství?
2. Proč se křesťané musí učit rozumět tomu, co je to manželství?
3. Kdo může vstoupit do manželství v Kristu?

ÚVOD
• Má se manželství křesťanů něčím lišit od jiných?

Biblické odkazy:


I.

BOŽÍ PŘÍKAZ PRO VŠECHNY LIDI
• Jaký byl od počátku Boží plán pro člověka?

Biblické odkazy:
 Ef 5,31; Gn 4,19; Dt 17,17;

II. BOŽÍ PŘÍKAZ PRO KŘESŤANY
• Proč má být manželství křesťanů jiné?

Biblické odkazy:
 Ef 5,21-25; Ko 2,10;

III. BOŽÍ NORMA KŘESŤANSKÉHO MANŽELSTVÍ
• Co se máme všichni učit od Pána Ježíše Krista?

Biblické odkazy:
 Ef 4,13; Ef 1,4-6; Lk 19,12-27; Ř 5,8; J 13,34-35

Osmisměrka
ALTÁNEK, AVAL, BAGR, BIŽU,
ČARODĚJ, ČINY, DĚLO, DYNASTA,
FOXTERIÉR, GARANT, CHTÍT,
JISKRA, KARI, KAROSÉRIE, KÁVY,
KIKS, KMEN, KOLEJNICE, KOLKY,
KUŽEL, KYPR, KYTARA, LAMA,
LAUR, LEPENKY, LYNČ, LYŽOVAT,
MEKY, MOTO, OBALEČI, OBCE,
PAŽE, PERO, PICHL, RÁNA, SICHA,
SNÁŘ, SRNA, ŠTÍTY, ŠŤOUCH,
TÉMA, URNA, ZÁKONNOST, ZÁPOJ

Tajenka (Mt 19,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
K postupnému sílení nejrůznějších tlaků dochází v Eritreji již několik měsíců,
zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
Zjevení Janovo 22,7
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TÉMA, URNA, ZÁKONNOST, ZÁPOJ

Tajenka (Mt 19,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
K postupnému sílení nejrůznějších tlaků dochází v Eritreji již několik měsíců,
zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
Zjevení Janovo 22,7
Biblické společenství křesťanů Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
16. června 2019 © BSK UL
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• Proč má být manželství křesťanů jiné?

Biblické odkazy:
 Ef 5,21-25; Ko 2,10;
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Norma křesťanského manželství
Dnes se podíváme na přirovnání, podle kterého mají muži milovat –
jako si Kristus zamiloval církev. Zaměříme se na to, proč je tady takové
přirovnání a co vyplývá z té samotné skutečnosti, že muž má milovat
svou ženu, jako si Kristus zamiloval církev.

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. Proč lidé nerozumí tomu, co je to manželství?
2. Proč se křesťané musí učit rozumět tomu, co je to manželství?
3. Kdo může vstoupit do manželství v Kristu?

ÚVOD
• Má se manželství křesťanů něčím lišit od jiných?

Biblické odkazy:


I.

BOŽÍ PŘÍKAZ PRO VŠECHNY LIDI
• Jaký byl od počátku Boží plán pro člověka?

Biblické odkazy:
 Ef 5,31; Gn 4,19; Dt 17,17;

II. BOŽÍ PŘÍKAZ PRO KŘESŤANY
• Proč má být manželství křesťanů jiné?

Biblické odkazy:
 Ef 5,21-25; Ko 2,10;

III. BOŽÍ NORMA KŘESŤANSKÉHO MANŽELSTVÍ
• Co se máme všichni učit od Pána Ježíše Krista?

Biblické odkazy:
 Ef 4,13; Ef 1,4-6; Lk 19,12-27; Ř 5,8; J 13,34-35

Osmisměrka
ALTÁNEK, AVAL, BAGR, BIŽU,
ČARODĚJ, ČINY, DĚLO, DYNASTA,
FOXTERIÉR, GARANT, CHTÍT,
JISKRA, KARI, KAROSÉRIE, KÁVY,
KIKS, KMEN, KOLEJNICE, KOLKY,
KUŽEL, KYPR, KYTARA, LAMA,
LAUR, LEPENKY, LYNČ, LYŽOVAT,
MEKY, MOTO, OBALEČI, OBCE,
PAŽE, PERO, PICHL, RÁNA, SICHA,
SNÁŘ, SRNA, ŠTÍTY, ŠŤOUCH,
TÉMA, URNA, ZÁKONNOST, ZÁPOJ

Tajenka (Mt 19,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
K postupnému sílení nejrůznějších tlaků dochází v Eritreji již několik měsíců,
zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
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Tajenka (Mt 19,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
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zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
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Norma křesťanského manželství
Dnes se podíváme na přirovnání, podle kterého mají muži milovat –
jako si Kristus zamiloval církev. Zaměříme se na to, proč je tady takové
přirovnání a co vyplývá z té samotné skutečnosti, že muž má milovat
svou ženu, jako si Kristus zamiloval církev.

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. Proč lidé nerozumí tomu, co je to manželství?
2. Proč se křesťané musí učit rozumět tomu, co je to manželství?
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BOŽÍ PŘÍKAZ PRO VŠECHNY LIDI
• Jaký byl od počátku Boží plán pro člověka?
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 Ef 5,31; Gn 4,19; Dt 17,17;
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Osmisměrka
ALTÁNEK, AVAL, BAGR, BIŽU,
ČARODĚJ, ČINY, DĚLO, DYNASTA,
FOXTERIÉR, GARANT, CHTÍT,
JISKRA, KARI, KAROSÉRIE, KÁVY,
KIKS, KMEN, KOLEJNICE, KOLKY,
KUŽEL, KYPR, KYTARA, LAMA,
LAUR, LEPENKY, LYNČ, LYŽOVAT,
MEKY, MOTO, OBALEČI, OBCE,
PAŽE, PERO, PICHL, RÁNA, SICHA,
SNÁŘ, SRNA, ŠTÍTY, ŠŤOUCH,
TÉMA, URNA, ZÁKONNOST, ZÁPOJ

Tajenka (Mt 19,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
K postupnému sílení nejrůznějších tlaků dochází v Eritreji již několik měsíců,
zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
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ALTÁNEK, AVAL, BAGR, BIŽU,
ČARODĚJ, ČINY, DĚLO, DYNASTA,
FOXTERIÉR, GARANT, CHTÍT,
JISKRA, KARI, KAROSÉRIE, KÁVY,
KIKS, KMEN, KOLEJNICE, KOLKY,
KUŽEL, KYPR, KYTARA, LAMA,
LAUR, LEPENKY, LYNČ, LYŽOVAT,
MEKY, MOTO, OBALEČI, OBCE,
PAŽE, PERO, PICHL, RÁNA, SICHA,
SNÁŘ, SRNA, ŠTÍTY, ŠŤOUCH,
TÉMA, URNA, ZÁKONNOST, ZÁPOJ

Tajenka (Mt 19,4):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení
Jaroslav Kernal (Ž 119,1-24), písně Terezka Weberová.
Po shromáždění budou pokračovat Základy víry s. 73-74.
V sobotu 13. 7. bude v Praze v hotelu Krystal konference s Geoffem
Volkerem na téma Nová smlouva a služba církve. Začátek
konference je v 9.30.
27. 7. – 2. 8. sborová dovolená v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.
Přihláška je na stránkách sboru.

Eritrea: Zatýkání křesťanů pokračuje
V průběhu několika květnových dní, které předcházely výročí vyhlášení
nezávislosti, eritrejští policisté zadrželi více než 140 křesťanů ve snaze potlačit
jakékoli projevy nesouhlasu s režimem. Naneštěstí se zdá, že tím obnovené
zátahy na křesťany neskončily.
Začátkem června příslušníci bezpečnostních složek zatkli dalších nejméně 30
křesťanů. Razie se odehrály ve třech soukromých domech v hlavním městě
Asmaře, kde se následovníci „nepovoleného náboženství“ shromáždili
k modlitbě. Podle jedné zprávy bylo křesťanům přislíbeno propuštění pod
podmínkou, že se zřeknou své víry.
K postupnému sílení nejrůznějších tlaků dochází v Eritreji již několik měsíců,
zatímco se státní orgány neustále snaží dostat pod kontrolu všechny náboženské
organizace (včetně přidružených škol, zdravotnických zařízení a sirotčinců).

Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.
Zjevení Janovo 22,7
Biblické společenství křesťanů Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
16. června 2019 © BSK UL
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jako si Kristus zamiloval církev. Zaměříme se na to, proč je tady takové
přirovnání a co vyplývá z té samotné skutečnosti, že muž má milovat
svou ženu, jako si Kristus zamiloval církev.
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