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SÁM SEBE DAL ZA NI (EF 5,25)
V tom je láska, že Bůh dal svého Syna za nás
Dneska se podíváme na to, jak mají manželé milovat své manželky –
právě tak, jako si Kristus zamiloval svou církev a sám sebe za ni dal. To
je dokonalý vzor Boží lásky. To je příklad, který mají následovat
nejenom manželé, ale všichni křesťané.
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 vodní koupelí
ve slovu, 27aby připravil sám sobě vznešenou církev nemající poskvrnu ani
vrásku ani cokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Jak může Bůh přikazovat křesťanům, aby milovali?
2. Jak má muž milovat svou manželku?
3. Proč je důležité, aby muž miloval svou ženu podle vzoru Krista?

ÚVOD
• V čem je shrnut celý zákon i proroci?

Biblické odkazy:
 Lk 10,27

I.

KRISTUS DAL SÁM SEBE
• Jak velkou oběť přinesl Pán Ježíš Kristus?

Biblické odkazy:
 Ef 5,26.27; 1K 12,13; Ř 5,8; 1J 4,10; J 3,16;

II. MUŽI MAJÍ DÁT SAMI SEBE
• Jaké oběti mají přinášet manželé pro své manželky?

Biblické odkazy:
 J 21,25; 1Pt 3,7;

III. ZAČÍNÁ TO PODDANOSTÍ KRISTU
• Proč je nezbytné nové narození?

Biblické odkazy:
 Ef 5,21; J 13,34-35

Osmisměrka
AMANTI, ATOM, ČERVOTOČ, ČOKL,
DVŮR, ELEMENT, ERBY, ETÁŽ,
EVKA, CHLAD, IŠKA, KROS, KRYL,
MULETA, NÁVES, ODEONY, OKAŘ,
OLEJ, OPAR, OPAT, OSLAVY, OTISK,
PARDUBIČKY, PISÁLEK, PLESO,
PLNO, POETI, POUK, PSÍK, RAKETY,
ROTNÝ, SADISTA, SPAD, ŠERO,
ŠNEK, ŠPUNTY, ŠTĚK, TRESA, TRKY,
UŠÁK, ÚTOK, VĚTEV, ZEUS

Tajenka (1J 3,16):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Jan Suchý, vedení Jaroslav
Kernal (Ž 121), písně Terezka Weberová.

Srí Lanka: Napadení studenta teologie
4. srpna vedl student evangelizačního teologického semináře bohoslužbu v
soukromém bytě v osadě Mahiyanganaya. Když shromáždění skončilo,
objevila se před domem skupina nepřátelsky naladěných vesničanů vedená
trojicí buddhistických mnichů, kteří chtěli se studentem hovořit. Poté, co se ho
vyptali na jeho náboženské aktivity, surově ho zbili a nařídili mu, aby okamžitě
opustil vesnici. Mladý muž při útoku utrpěl zranění hlavy, břicha a zad.
Zraněný křesťan jel na motocyklu 180 kilometrů zpátky do města, ve kterém
studuje, kde byl přijat do nemocnice na ošetření. Po propuštění o dva dny
později nahlásil incident na policii.
Asiri Perera, nejvyšší představitel Srílanské metodistické církve, sdílel na
sociálních sítích následující status: „Ujišťuji všechny buddhisty na Srí Lance,
že si jako křesťané zachováme pokoj, navzdory veškerému pronásledování,
kterému jsme dnes na Srí Lance vystaveni. Pokorně vás prosím, buďte laskaví
vůči křesťanům, kteří s vámi žijí…“

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já
jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
Jan 13,34-35
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