Muž je hlavou ženy! Ef 5,15-33
Moudrý je manžel, který nemarní čas, ale zná a plní vůli svého Pána!
Efezským 5:15-33 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako
nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto
nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je
prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a
Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni
druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je
hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být
ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval
církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on
sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo
miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará
se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i
matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo´. Je to velké tajemství,
které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu
jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Úvod
Odkazy: Gn 1, 26-27; 2, 20; Gn 3. Kap.; 2 Pt 1, 4;

Bdělý, zbožný muž nemarní čas, zná totiž vůli svého Pána
Odkazy: Ef 5, 15-17;

Muž plný Ducha, plný slova, plný vděčnosti
Odkazy: J 7, 38; 1 Pt 2, 1-5; 2 Tm 3, 16-17; 1 J 2, 27-28;

Jen muž poddaný Kristu je dobrou hlavou své ženy
Odkazy: Ef 5, 21-24;

Jen muž následující Krista a Jeho příklad lásky je dobrou hlavou své ženy
a) Milovat jako Kristus!
b) Posvěcovat a vést do posvěcení svou osobní službou a příkladem!

Odkazy: Ga 3, 13; Mk 14. Kap.

Láska muže k manželce a veliké tajemství Krista a církve
a) Každý přeci miluje své vlastní tělo, kdo miluje své vlastní tělo, miluje církev!
b) Muž, který nemiluje svou ženu, nemiluje církev, ani Boha!
c) Vztah muže a ženy je silnější a důležitější než ostatní vztahy mezi lidmi!
Odkazy: Gn 2, 21-24; Mt 19, 1-6;

