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MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO 

KRISTUS MILOVAL CÍRKEV!  
(EFEZSKÝM 5,25-33) 

Přečtěte si prosím oddíl 5,18-33 knihy Efezským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Ef 5,25-33.  

Úterý 15.3.2022 17,00 kancelář BSK. 

 
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) 
 

1.  Život naplněný Duchem svatým je nezbytný základ pro schopnost 

manžela obstát ve svém povolání v manželství. Jak takové 

naplňování vypadá? (Kol 3,16) 

2. K čemu vede život naplněný Duchem? (v.18-20) 

3. Co Písmo říká o podřízenosti v Ef 5,21-24? 
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4. Proč má muž milovat svou ženu? (Mt 19,5-6) A jak? (v. 25) 

5. Přemýšlej nad tím, co všechno Kristus udělal pro církev. 

6. V čem je Kristova láska jeho obětí? (R 5,8; Fp 2,6-8 

7. Jak se muž má obětovat pro svou manželku? V čem? 

8. Co znamená „vodní koupelí v slovu“ (v. 26). Co posvěcuje a očišťuje? 

A jak to použijeme v manželství? 

9. K čemu vede Kristova posvěcující láska? (v. 27) A služba manžela 

manželce? 

10. Jak a proč manžel pečuje o manželku? (v. 28-30) 

11. Na jak dlouho se uzavírá manželství? 
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