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MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO 
KRISTUS MILOVAL CÍRKEV!  

(EFEZSKÝM 5,25-33) 
 

Efezským 5,25 Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval 
církev a sám sebe za ni vydal, 26 aby ji posvětil, když ji 
očistil vodní koupelí v slovu, 27 aby sám sobě postavil 
slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani 
čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. 28 Takto 
jsou povinni [i] muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo 
miluje svou ženu, miluje sebe. 29 Neboť nikdo nemá své tělo 
v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. 
30 Vždyť jsme údy jeho těla, [z jeho masa a z jeho kostí]. 31 
Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a 
budou ti dva jedno tělo. 32 Toto tajemství je veliké; vztahuji 
je však na Krista a na církev. 33 Ale také jeden každý z vás 
ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého 
muže.“ (ČSP) 

 

I. ÚVOD 
 

Základ: 

A. Naplňování Duchem  

B. Příklad vztahu Krista a církve 
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Biblické odkazy:  
 Ef 5,18b, Kol 3,16; Ef 5,18-33 
 

II. MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY  
 

 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,25 

 

III. LÁSKA OBĚTUJÍCÍ SE 
 

 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,25; Ř 5,8-10; Fil 2,6-8, Fil 2,3 
 

IV. LÁSKA POSVĚCUJÍCÍ 
 

 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,26-27; Tt 3,5; 1J 1,9;  

 

V. LÁSKA PEČUJÍCÍ 
 

 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,28-30;  

   
 

VI. LÁSKA TRVALÁ 
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Biblické odkazy:  
 Ef 5,31-33; Ř 8;38-39, Mt 5,31-32; Mt 19,9; 1Kor 7,15 

 
 
 

   

SOCHA, UHLÍ, SVOZ, NOTA, KANK, 
KAHAN, BULY, KLADIVO, 
GAZOMETR, ARCHA, TÚRA, OKUS, 
OVIN, BINGO, ŽLUNA, INAK, 
REMÍZA, CHYTY, VYHNAT, RADA, 
BUMERANGY, VANY, OMAMY, 
NOHA, GANG, ŠKVÍRA, OKRY, 
SPRCHA, ZKRAT, ORLI, KOPR, TKÁT, 
KLÍH, POTAH, ASIE, CHABR, PRCHA, 
SOKOLÍK, BEATA, KRUL, 
CHOREOGRAF 

Tajenka:  

1 Tesalonickým 1:4 Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k 
vyvoleným, 5 neboť naše evangelium 
…………………………………………………………………………………………………………., 
ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. 
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Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání a vedení Pavel Borovanský (Ž 

33), písně Petr Svoboda. Honza Suchý káže v Jílovém. 

Po shromáždění budeme pokračovat setkáním nad knihou Úsilí o svatost, dá-

li Bůh. 

 
Pákistán: Únos mladé křesťanky 
Před dvěma lety zemřel manžel Abidy Muchtarové na infarkt. Když 

potřebovala pomoc s vyřízením státního důchodu, obrátila se truchlící 

křesťanská vdova na muslimského souseda Nisara Jogiho, který tvrdil, že může 

pomoci proces uspíšit. Dne 18. února byla Abida mimo domov, když se náhle 

ztratila nejstarší z jejích šesti dětí, dvaadvacetiletá Hina. Podle sousedů Nisar 

donutil Hinu nastoupit do bílé dodávky, zatímco ve vozidle byly další dvě 

neznámé osoby. Ačkoli bylo proti Nisarovi a jeho společníkům vzneseno 

obvinění, podle posledních informací nebyl zatčen a ani Hina nebyla nalezena. 

Dívky a mladé ženy v Pákistánu, které patří k náboženským menšinám, jako 

je křesťanství, čelí často únosům, znásilnění, podvodným sňatkům a nuceným 

konverzím. Proste Pána, aby v této situaci mocně zasáhl, a modlete se, aby 

byla Hina zachráněna bez újmy a znovu se setkala se svou matkou a 

sourozenci. Kéž pákistánské úřady vezmou tento případ a jemu podobné velmi 

vážně a zasadí se o bezpečnost mladých žen a dívek v zemi.  
 

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného 
Syna. 

Koloským 1:13 

http://www.cirkevusti.cz/

