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… ABY JI POSVĚTIL (EF 5,26) 
Posvěť je pravdou! Tvé Slovo je pravda. 

 

Křesťanské manželství není o uspokojení přání a tužeb jednotlivce, ale 

je o vyvýšení a oslavení Pána Ježíše Krista, je o posvěcení a růstu ve 

svatosti, o službě druhým a zapírání sebe sama. Je o životě, který 

Kristus žije v nás.  
 

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 připravil sám sobě vznešenou církev nemající poskvrnu 

ani vrásku ani cokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná. 
 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč můžeme důvěřovat překladu Bible a ne jen originálu? 

2. Jak v našich životech dále působí dokonané Kristovo dílo Golgoty? 

3. Čím můžeme začít společné duchovní rozhovory? 
 

ÚVOD  

• Proč náš text nemluví o křtu? 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   
 



 

 

I. VÝZNAM TEXTU 

• Čím jsme byli očištěni jednou provždy? 
 

ἵνα   αὐτὴν  ἁγιάσῃ   καθαρίσας  τῷ λουτρῷ  τοῦ ὕδατος     ἐν   ῥήµατι 

hina  autén  hagiasé   katharisas     tó loutró    tou hydatos   en   rémati 

aby      ji       posvětil   očištěním       koupelí            vody        ve    slovu 
 

Aby ji posvětil, očistiv ji  obmytím vody v slovu (KRAL) 

Aby ji posvětil tím, že ji očistil vodní lázní v slovu. (Žilka) 

Aby ji posvětil, když [ji] očistil vodní koupelí v slovu. (ČSP) 

Aby ji posvětil, očistě ji  koupelí vody skrze slovo. (Pavlík) 

Aby ji posvětil vodní očistnou koupelí a slovem. (Petrů) 

Aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova. (B 21) 

Aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. (E) 
 

Biblické odkazy:  

  2Pt 1,21; Ž 12,7-8; Tt 3,15; J 3,5; Ez 36,25; 2Tm 3,15; J 15,3 
 

II. VYSVĚTLENÍ TEXTU 

• Jak se průběžně očišťujeme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,13; Zj 5,9; Tt 2,14; Jk 1,17; 1Pt 1,23; J 17,17; Žd 10,10; 1K 15,7; Ko 3,16 
 



 

 

III. VYKONÁNÍ TEXTU 

• Jak muž posvěcuje svou manželku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Jr 23,29; Zj 2-3; Ef 5,25; Žd 12,1-2; Ko 3,1-2 
 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

ATOM, AUKCE, BAGRY, 

BONIFIKACE, BUZAR, 

DEMENTOVAT, DNES, ÉTER, 

EVANGELIK, HLASITOST, HOLEŇ, 

CHRIE, INSULIN, JIZVA, KEKSY, 

KULMY, LAOS, LÉNA, LEVITACE, 

MISTR, ORLI, OTOV, PAST, PAVÍ, 

POLÍŘI, POZITIVY, RAKEV, RUNY, 

SEZAMY, SKLENICE, STARCI, 

STOLCE, STROJITEL, SVIT, ŠAMAN, 

ŠERO, ŠIML, TÚRA, TVÍD, TVRZ, 

UMLKAT, USMRCENÍ, ZÁMEZÍ, 

ZRNO, ŽENA 

Osmisměrka 

Tajenka (Žd 12,14): 

 

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

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Jaroslav Kernal 

(Žalm 129), písně Markéta Borovanská.  

V neděli 27. 10. po shromáždění budou Základy víry (str. 85-87 Boží 

vůle, vedení). 

 

 

Indie: Pastorova rodina se musí skrývat 

Patram Mangala vypomáhá v křesťanské škole v osadě Sohna ve státě 

Harijána. 22. září pracovali s manželkou na dvorku, když na místo dorazila 

skupina hinduistických radikálů a fyzicky je napadli. Patrama zasáhli do 

obličeje rýčem, manželce způsobili vnitřní zranění a také ji udeřili do obličeje. 

Synovi Abiškovi vyrazili čtyři přední zuby a poranili mu oko, druhý syn Rádž 

utrpěl vnitřní zranění. Rodina nahlásila napadení na místní policii, policisté však 

téměř týden odmítali incident zaprotokolovat. Útočníci mezitím podali vlastní 

stížnost, ve které nepravdivě tvrdili, že Patram s rodinou poškodili hinduistický 

chrám a snažili se obsadit pozemek, na kterém jejich svatyně stojí. Jeden z 

útočníků, Anil Kumar, navíc prohlašoval, že ho křesťané napadli. 

Podle Patrama problémy začaly poté, co několik radikálů v roce 2015 proniklo 

do prostor školy, umístilo tam hinduistickou modlu a prohlásilo pozemek za 

místo, kde bude vybudován hinduistický chrám. Křesťané modlu odstranili a 

navzdory hrozbám a obviněním soud nakonec rozhodl ve prospěch školy. 

Od zmíněného útoku bylo členům rodiny kvůli nahlášení útoku na policii 

vyhrožováno zabitím, a tak se museli začít skrývat. 

 

 

 

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 

kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k 

pozemským věcem. 

Koloským 3,1-2 


