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PODŘÍZENÁ ŽENA
(EF 5,22-23)
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří
Pánu. Ko 3:18
Efezským 5:15 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si
nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 16 nepromarněte tento
čas, neboť nastaly dny zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte
pochopit, co je vůle Páně. 18 A neopíjejte se vínem, což je
prostopášnost, 19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy,
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého
srdce 20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista.
21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
22 ženy svým mužům jako Pánu, 23 protože muž je hlavou ženy,
jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. 24 Ale jako církev
je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým
mužům. 25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev
a sám se za ni obětoval, 26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a
slovem; 27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny,
vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo
miluje svou ženu, miluje sebe. 29 Nikdo přece nemá v nenávisti své
tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
30 vždyť jsme údy jeho těla. 31 `Proto opustí muž otce i matku a
připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo´. 32 Je to velké
tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. 33 A tak i každý z

vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má
před mužem úctu.

I.

ÚVOD
Biblické odkazy:
 Gn 1-2; Ef 5:20-21; Jk 1:22;

II. PŘÍKAZ: PODŘIZUJTE SE! (5:22)
A.

Ženy, podřizujte se svým mužům

B.

Jako Pánu

Biblické odkazy:
 1K 11:3; Ř 1:21,28;

III. DŮVOD PODŘÍZENÍ: PROTOŽE MUŽ JE HLAVOU
(5:23)
A.

Muž je hlavou ženy

B.

Jako Kristus je hlavou církve

Biblické odkazy:
 Ko 3:18; Ko 1:10; Ef 4:13;

IV. ZPŮSOB PODŘÍZENÍ: JAKO CÍRKEV KRISTU (5:24)
A.

Jako církev je podřízena Kristu
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B.

Svým mužům ve všem

Biblické odkazy:
 Ef 5:19-20; Sk 5:29; Zj 19:11-16;

V. APLIKACE
Biblické odkazy:
 Tt 2:3-5; Př 31:10-33; 2 Pt 1:3; 1 J 1:9; Ř 8:3-6;

RASTR, RČENÍ, BIBLE, KVÁDR,
BLUES, ROLÁK, MUDRC, OTROK,
ODCHYT, BALET, ILUZE, DUETO,
NARÁŽKA, AVIRIL, DIETA, LEMUR,
OSLÁŘ, SPRÁVKA, KDYSI, ÚSKOK,
EDICE, FIAKRY, ONUCE, NEMOC,
STRUP, KŘIVULE, ODVAL, ARKUS,
TADEÁŠ, DRACI, ELIDA, TULENI,
DCERA, KRABI, MEZERA, TRIKOT

Tajenka:
Tt 2:5
……………………………………………

Otázky:
1. Proč musíme někoho poslouchat?
2. A koho?
3. Jaký vzor pro manželství nám Bible předkládá?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Žalm 65)
a písně Jan Suchý.
V neděli 27.5. bude pokračovat sbírka. Příští neděli bude, dá-li Pán, také
pokračovat vyučování Základů víry. Prosíme o modlitby za Petra Svobodu,
který by měl v týdnu nastoupit do nemocnice.
Írán: Potvrzení výše trestů
Odvolací soud v Íránu potvrdil desetiletý trest odnětí svobody pro čtyři
křesťany obviněné z „šíření sionistického křesťanství“ a propagace
domácích společenství. Advokát zastupující pastora Jusefa Nadarcháního,
Mohammad-Rezu Omidi, Jasera Mossajebzaheda a Saheba Fadaie obdržel
oficiální oznámení rozsudku 2. května. Jusef a Mohammad-Reza budou
navíc na dva roky přemístěni do oblasti daleko od rodin. Kromě toho Jasera,
Saheba a Mohammada-Rezu čeká 80 ran bičem za pití vína. (V květnu 2016
byli zadrženi během Večeře Páně.) 9. května proběhlo odvolací přelíčení s
Šamiram Isavi Chabízeh, manželkou pastora Viktora Bet-Tamráze.
Šimaram byla v lednu odsouzena k pěti letům odnětí svobody za
„protistátní aktivity“ spočívající v organizaci biblických skupinek, účasti na
semináři v zahraničí, a také přípravě církevních vedoucích a pastorů, aby
„působili jako vyzvědači“.
Během přelíčení soudce obvinil celou rodinu z celé řady trestných činů.
Šamiram nebylo dovoleno hovořit, mohla se hájit pouze prostřednictvím
právníka. Termín dalšího přelíčení dosud nebyl stanoven. Podle Milese
Windsora z organizace Middle East Concern byly íránským křesťanům v
uplynulém roce vyměřovány vyšší tresty než v minulosti. Navzdory tomu
místní křesťané nepřestávají vydávat smělé svědectví o své víře.
Modlete se za nás. Žd 13:18
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