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ŽENY PODŘIZUJTE SE SVÝM MUŽŮM 

JAKO PÁNU!  
(EFEZSKÝM 5,22-24) 

Přečtěte si prosím 5. kapitolu listu Efezským. 

Úterý 21.6. 2022 17,00 kancelář BSK. 

 
Efezským 5:18 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. 
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1.  Podřízenost ve vztazích vyplývá ze stavu srdce. Co o něm říká oddíl 

5,18-20? 

2. Jaký příkaz, jaký důvod a jaký příklad je uveden ve v.22-24? 

3. Jaký význam v Gn 3,16 mají slova „dychtit“ a „vládnout“? (Gn 4,7) 

4. Proč by se měla žena podřizovat svému manželovi? 

5. Je to důsledek hříchu nebo stvoření? 

6. V čem jsou u Pána muži a ženy stejní a v čem rozdílní? (Gn 1,27; Gal 

3,28; Ef 2,18 a Ef 5,21-33) 

7. Jak nám pomáhá oddíl v 1Pt 3,1-6 porozumět podstatě podřízenosti 

manželky svému muži? 

8. Co má manželka dělat, když nesouhlasí s rozhodnutím manžela? 

9. K čemu povede manželčina podřízenost v manželství? 
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