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KORUNA STVOŘENÍ (EF 5,22)
Jako muže a ženu je stvořil
Náš dnešní text říká jednoduchou věc – žena se má podřizovat svému
muži. Je to velmi prosté prohlášení, přesto budí velké emoce a je spojené
s mnoha špatnými výklady a aplikacemi. Pojďme tedy na samotný
začátek, abychom se podívali, co Bůh říká o muži a ženě, a na tomto
základě potom mohli rozumět našemu dnešnímu textu.
Text Písma (vlastní překlad):
18 …naplňujte se Duchem, takže … 21v bázni Kristově se budete jeden druhému
podřizovat – 22ženy svým mužům jako Pánu.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Proč je důležité, že muž a žena jsou si rovni?
2. Proč je důležité, že muž a žena jsou odlišní?
3. Jak můžeme víc rozumět tomu, co znamená být muž nebo žena?

ÚVOD
• Kde máme hledat pravdu o člověku?

Biblické odkazy:
 Ef 5,18

I.

BŮH STVOŘIL MUŽE A ŽENU
• Kde máme hledat odpovědi na otázky identity muže a ženy?

Biblické odkazy:
 Gn 1,24-31; Gn 2,7; Gn 2,21-23; Gn 2,8; 1K 11,3;

II. JAKO MUŽE A ŽENU JE STVOŘIL
• Proč nelze zaměňovat muže a ženy?

Biblické odkazy:
 1K 7,18-22;

III. JAKO MUŽE A ŽENU JE SPASIL
• Jak nám Kristus pomáhá pochopit, kým jsme?

Biblické odkazy:
 Ef 4,13; Ef 4,24; Fp 2,1-4; Ef 5,25; Ef 6,1.5.9; Ga 3,27-28;

Osmisměrka
LENOST, EXIL, ZADOVKY, NOTA,
MAFIE, TMÁŘ, PAKT, PAST, LOVY,
MATEŘÍDOUŠKA, RŮST, LETKY,
TRUC, DEFRAUDANTI, PALISANDR,
CYKL, KOREKTNOST, LOOK, OBĚD,
ŠMÍR, VLNY, KABRIOLETY, KOPA,
DRAHOTY, PANT, MANGANIT, LIKR,
KEUI, PLAT, VÝSTŘEL, PLYN,
SKOTSKO, KOBALT, STUD, SUMO,
ÚHOR, STRDÍ, PONK, PENTLE,
LÝTKO, NÝTI, PŘEDKLADATEL

Tajenka (1Tm 2,12):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Jan Suchý, vedení (Žalm 101)
Pavel Borovanský, písně Tereza Weberová. Po shromáždění
budeme mít pracovní shromáždění sboru (cca 20 minut –
informace o stavu sboru, o službách, financích, atd.).

Čína: Horká linka pro nahlašování náboženských aktivit
V provincii Che-nan se 28. ledna objevilo oznámení o zavedení telefonické horké
linky určené k nahlašování „nelegálních náboženských aktivit“. Obecní úřad ve
správní oblasti Tchang-che, který oznámení vydal, slibuje volajícím diskrétnost a
peněžitou odměnu.
Text oznámení současně hrozí pokutou v přepočtu ve výši až 660 tisíc korun pro
majitele nemovitostí, kteří ve svých prostorách umožní pořádání náboženských
setkání, a dalšími vysokými tresty. Veřejnost je vyzývána k „nebojácnému sledování“
lidí v okolí, kteří by stanovená pravidla porušovali.

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.
Koloským 3,18
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