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MILOVAT SVOU ŽENU JAKO SVÉ TĚLO (EF 5,28)
Stanou se jedním tělem
V tom verši uvidíme, jak má muž milovat svou manželku, dále se
podíváme na to, proč má muž takto milovat svou manželku, tedy co to
znamená, že jsou jedno tělo a nakonec se dostaneme k tomu, co z toho
plyne, když muž miluje svou ženu láskou, jakou si Bůh zamiloval 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 vodní lázní ve
slovu, 27aby si připravil vznešenou církev nemající poskvrnu ani vrásku ani cokoliv
takového, ale aby byla svatá a bez vady. 28Takto jsou tedy muži dlužni
milovat své manželky jako svá těla. Kdo miluje svou manželku, miluje
sebe. 29Neboť nikdo nemá v nenávisti své tělo, ale živí ho a hýčká ho, stejně
jako Kristus církev – 30a my jsme údy jeho těla. 31Proto opustí muž otce a
matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Proč je pro nás tak těžké milovat druhé?
2. Jakou lásku dluží muž své manželce?
3. Jaké požehnání má muž, když miluje svou manželku?

ÚVOD
Manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy.
Biblické odkazy:
 Gn 2,24

I.

JAK MÁ MUŽ MILOVAT SVOU MANŽELKU?
• Co je vzorem pro lásku muže k ženě?

Biblické odkazy:
 J 3,16;

II. PROČ MÁ MUŽ TAKTO MILOVAT SVOU MANŽELKU?
• Co znamená, že muž a žena jsou jedno tělo?

Biblické odkazy:
 Ř 15,1-3; 1K 6,6; Ef 5,29

III. CO PLYNE Z TAKOVÉ LÁSKY MUŽE K MANŽELCE?
• Co znamená, že muž miluje sebe?

Biblické odkazy:
 Mt 22,37-39; 1J 4,20; Fp 2,6-11

Osmisměrka
ARDOMETR, BORY, CEJN, DAKL,
DEBATA, DEKOKT, DOKY, DŮLEK,
FLITR, KAPLE, KAROTKA, KELT,
KORSO, MORDA, NUDA, OBĚH,
OBLEK, ODÉR, OKOŘ, OSLÁŘ, OVES,
PEDANT, PRCHA, ROSETA,
ROZDÍLY, RYSE, SKŘIVAN, SLÁĎ,
SMRT, SPASITELÉ, STANOVISKA,
STOA, ŠPRT, ŠTYK, TKÁT, TOMA,
TUKY, TVRZ, UMĚLCI, VRTÁK,
VRTOCH, VTISK, VYVÉST

Tajenka (Ga 5,14):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas.
neděle 930 – Shromáždění církve.

Indie: Pastor několikrát zbit
Pastor Džaj Singh se 5. ledna sešel se členy svého domácího společenství ke
společné bohoslužbě v osadě Bičhpárí. Krátce poté budovu obklíčil dav čítající
přibližně 250 až 300 lidí. Vetřelci pastora odvlekli do místní školy, kde ho
postupně zmlátilo několik skupin násilníků, a následně ho převezli do
hinduistického chrámu, kde ho přinutili sedět před modlami. Než jeho útrapy
skončily, měl oblečení zborcené krví. Nakonec bratra Džaje trpícího bolestmi
odvezli na policejní stanici, kde ho opustili.
Policisté pastora převezli do nemocnice k ošetření a poté se s ním vrátili na
stanici, kde byl společně s majitelem budovy a dalšími účastníky shromáždění
obviněn z pokusů o uplácení lidí, aby se obrátili ke křesťanství. Pastor zůstal ve
vazbě dva dny, než byl propuštěn na kauci.
Podle poslední zprávy pastor Džaj nemůže chodit a kvůli bolestem nevydrží v
jedné poloze déle než pět minut. Nejmenovaná křesťanská organizace mu
zajistila lékařskou péči v nemocnici v Dillí.

Pod třemi věcmi se chvěje země a čtyři nemůže unést: otroka, který
kraluje, blouda, který se přesytí chlebem, vdanou ženu, která není
milována, a služku, která vyžene svou paní.
Přísloví 30,21-23
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