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Křesťanské manželství v nekřesťanském světě 

- pomodlit se za kázání 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Uvidět, že biblický vzor pro manželství je to nejlepší, co můžeme mít a 

přijmout ho. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Manželství je základní společenskou buňkou, stvořil ho 

Hospodin. Muž má milovat svoji ženu jako Kristus miluje církev a žena se má svému 

muži poddat, jako se církev ve všem poddává Kristu. 

A. ÚVOD 

1. Dnes bych chtěl hovořit na téma velice praktické a zároveň velice kontroverzní, na 

téma křesťanského manželství. Je mi jasné, že toto téma vyvolává silné a rozbouřené 

emoce. Chtěl bych sdělit to, čemu věřím, je učení Bible na toto téma. 

2. Ještě než přistoupím k hlavnímu biblickému textu dnešního kázání, tak se chci 

zamyslet nad vztahovými hodnotami světa, ve kterém žijeme: 

2.a) Pastorační pracovník John Eldredge ve své knize „Pozor srdce muže“ na str. 12 

píše: „Kde jsou všichni opravdoví muži? zní pravidelný refrén nových a nových knih a 

televizních pořadů. Chce se mi říct: Chtěli jste po nich, aby byli ženami. Výsledkem je 

takový zmatek v otázce totožnosti pohlaví, jaký se v tak širokém měřítku za celou 

historii světa ještě nevyskytl.“ 

2.b) Z výzkumů vyplývá, že děti z rozvedených rodin pociťují bolest z rozvodu až do 

své dospělosti a zároveň: 

- pravděpodobnost, že se jejich manželství rozvede, je dvojnásobná 

- děti z rozvedených rodin mají 3x větší pravděpodobnost, že budou vyhozeny ze 

školy nebo, že otěhotní jako neprovdané ve věku teenagera 

- šance, že budou fyzicky zneužity, jsou 14x vyšší 

- šance, že budou žít v chudobě, jsou 5x vyšší 

Zdroj: článek „Marriage Savers ´Divorce-Proofing´Couples“ na www.cbn.com ze dne 

14.2.2010. 
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2.c) Podle článku televize CBS je Praha jedním z největších producentů gay porno 

filmů na světě…. A hned po Spojených státech amerických je prý druhým největším 

výrobcem gay porna vůbec. 

Zdroj: článek „Televize CBS: V Praze kvete gay porno, k natáčení nutí mladíky krize“ na 

www.ihned.cz ze dne 29.3.2010. 

2.d) Americká Luteránská církev se rozštěpila kvůli odsouhlasení možnosti ordinovat 

za duchovní homosexuály a lesby. Představitel nově oddělených luteránů v USA Rev. 

Mark Chavez řekl, že nově vzniknuvší luteráni jsou jednotní ve společném vyznání 

křesťanské víry a odhodlání se poddat autoritě Božího slova ve všech věcech týkajících 

se víry. 

Zdroj: článek „Disident Lutherans forming new denomination“ na www.cbn.com ze 

dne 1.3.2010. 

2.e) Anglický zpěvák Elton John prohlásil, že „Ježíš Kristus byl velmi inteligentní 

homosexuál“. 

Zdroj: článek Elton John: „Jesús fue un gay muy inteligente“ na 

www.bbc.co.uk/mundo ze dne 20.2.2010. 

2.f) Homosexuální páry mohou adoptovat děti, rozhodl dánský parlament. „Zákon 

upravuje právo na adopci tak, že je lhostejné, zda o ni žádá heterosexuální nebo 

homosexuální pár.“ 

Zdroj: článek „Homosexuální páry mohou adoptovat děti, rozhodl dánský parlament“ 

na www.ihned.cz ze dne 4.5.2010 

2.g) Kardinál Vlk se k duchovním hodnotám Evropy vyjádřil takto: „Pokud se křesťané 

„neprobudí“, může docházet k islamizaci života, před kterou křesťanství nebude mít 

sílu vtiskovat životu lidí a natož společnosti svůj charakter,“ uzavřel kardinál s tím, že 

individualismus a duchovní prázdnota stávajícího životního stylu se Evropanům může 

vymstít.“ 

Zdroj: článek „Kardinál Vlk varuje před islamizací Evropy, nemá žádné duchovní 

zbraně“ na www.novinky.cz ze dne 24.3.2010. 

2.h) „Rozdělení rolí v manželství se změnilo. Že ženy rodí děti, určil Hospodin. Ale 

dnešní trend je, aby oba dělali to samé. I z toho plyne mnoho napětí.“ 

Zdroj: článek ŽV 2/2010 „Manželství a rozvody v judských osadách“, str. 20. 
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3. Možná to bylo trochu unavující, ale jenom jsme si mohli připomenout, v jakém 

světě to vlastně žijeme. SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME, SE ZBLÁZNIL. Jak to tedy je? 

Hovoří Bible i o těchto vztahových hodnotách a říká nám, co máme dělat? 

3.a) Jak moc musí být lidé vzdělaní a inteligentní, aby zastávali tak absurdní názory o 

rovnosti homosexuálních svazků s tradičním manželstvím mezi mužem a ženou??? Už 

přeci malé dítě, učící se anatomii lidského těla, ví, že k sobě patří muž a žena a že 

jinak to nejde. Není to však nedostatek inteligence, nýbrž bůh tohoto světa, ďábel, 

oslepil jejich mysl, aby neviděli pravdu (II. Kor. 4:4). 

3.b) Jak na to máme jako křesťané reagovat? Naší rolí je být solí a světlem světa (čti 

Mt 5:13-16). Světlem je Boží slovo (čti Ž 119:105). Naší reakcí má být život podle 

Božího slova ať už se to týká manželství či svobodného stavu. Máme jedinečnou 

příležitost svítit našimi životy v tak temném světě. 

Podívejme se teď na jedno ze základních míst Písma, hovořící o biblickém manželství 

– Ef. 5:21-33 (další podobná místa jsou Kol 3:18-19, Tit 2:5, I. Pet 3:1-7). 

B. STAŤ (čti Ef. 5:21-33, ČSP) 

1. PODŘÍZENOST (verše 21 – 24) 

1.a) verš 21 (čti). O jaké podřízenosti se zde hovoří? O podřízenosti všech sobě 

navzájem anebo o podřízenosti jedněch vůči druhým (ČEP: jedni druhým), jak je dále 

v textu (až do Ef. 6:9) podrobněji popsáno? Zdá se mi na základě smysluplnosti celého 

oddílu, že se jedná o podřízenost jedněch vůči druhým, která je dále popisována 

v následujících verších (manželka x manžel, dítě x rodič, otrok x pán). 

Co je podřízenost (ř. hypotassein)? Poddat se, přijmout rozhodnutí/vedení někoho 

jiného, poslechnout. 

Znamená podřízenost méněcennost? Naprosto ne. Podřizování se souvisí s naší rolí 

nikoliv s naší důstojností. Podřizovanému plyne mnoho užitku, když dokáže přijmout 

vedení od někoho jiného, např. dítě x rodič, zaměstnanec x zaměstnavatel, občan x 

státní úředník (i to je možné ☺), občan x policie (představme si ten chaos při nějaké 

katastrofě, když není vedení, kterému bychom se podřídili, pak jsou škody 

mnohonásobně vyšší), učeň x mistr, sportovec x trenér atd., ale také vedoucí v církvi x 

řadová ovečka (čti Heb. 13:17 – poddat se je k užitku poddávanému). 

Vždyť i při volbách se modlíme za to, aby nám Bůh dal „dobré“ představitele, kteří nás 

pak povedou, z čehož plyne, že se jim budeme podřizovat… 
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Svět, ve kterém žijeme, se vztahy podřízenosti snaží vymýtit, čímž ale poškozuje 

funkčnost všech vztahů, kde je podřizování se nezbytné a blahodárné. Příklad: Když 

jsem pracoval jako pečovatel na A.S., tak se bezdomovcům říkalo klienti. To zní sice 

hezky a vznešeně, ale oni byli ´bez domova´ a samotná změna názvu jim vůbec 

nemohla pomoci…K vyřešení problému bylo vždy potřeba si uvědomit, že jsem 

bezdomovec a zde začít, přijmout vedení sociálního kurátora a podřídit se jeho 

radám. 

Ježíš Kristus, Boží Syn se podřizuje svému Otci a nic to nemění na jeho božství. Jeho 

role (podřízenost) nemění jeho postavení (důstojnost 2. osoby Boha), čti I. Kor. 

15:27-28 (stejné ř. slovo jako v Ef. 5:21 a dále). Na vztahu Otce a Syna vidíme 

dokonalou harmonii vyplývající z jejich rozdílných a vzájemně se doplňujících rolí. 

Ve vztahu podřízenosti autoritě nejde o nějaké snižování něčí důstojnosti (to je 

obrovská lež společnosti, ve které žijeme), nýbrž se jedná o funkční vztah pro blaho 

všech. 

1.b) verše 22 – 24 (čti). Pro mnoho moderních žen jsou tato slova obrovským 

kamenem úrazu, přes který, zdá se, není možné se překlenout. Je tomu ale opravdu 

tak?  

Ženy se mají podřizovat svým mužům (manželům) ve všem jako Pánu. Je zde 

nastíněna paralela mezi poddaností církve Pánu a mezi poddaností manželky svému 

manželovi. Jelikož se jedná o přirovnání poddanosti manželky vůči poddanosti církve, 

tak se nejedná o posazení muže do pozice „boha“ své ženy, nýbrž se zde hovoří o 

stejné kvalitě této poddanosti. Věřící žena se poddává svému Pánu (Ježíši Kristu) 

upřímně a cele a tak se má i žena v manželství poddat svému muži. Rozsah 

poddanosti ženy vůči svému muži tedy není shodný s poddaností ženy vůči Kristu, 

ale její kvalita ano. 

Celý tento vztah poddanosti ženy vůči svému muži se odehrává v kontextu 

poddanosti obou, muže i ženy, vůči svému Pánu, Ježíši Kristu. 

Žena se podřizuje svému muži, protože on je její hlavou, tzn. autoritou (ř. kefalé) 

stejně tak, jako je Kristus autoritou (Pánem) své církve a svoji moc, kterou má nad 

svým lidem prokazuje tím, že svůj lid zachraňuje (především svojí smrtí na kříži). 

Podřízenost ve všem. Není oblast v manželském vztahu, ve kterém by žena nebyla 

poddaná svému muži. To ale neznamená, že muž je „bohem“ své ženy a může jí 

neomezeně vládnout. Jediným Bohem a Pánem ženy je Ježíš Kristus a mužova 
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autorita je odvozena od této Kristovy autority a není vůči ní nadřazená ani 

rovnocenná, nýbrž je jí podřízená. 

2. MILOVAT (verše 25 – 30, čti) 

2.a) Muži mají milovat (rozk. způsob, z řeckého tvaru vyplývá, že se jedná neustálou 

činnost) své manželky jako Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal. Každý muž je 

povinen „umírat“ za svoji ženu - duchovně, emocionálně a případně i fyzicky. Toto 

je Boží vůle pro každého křesťanského muže v manželství. 

Kristus se obětoval za církev, aby jí tím prospěl (jednal v její prospěch). Z nečisté 

udělal čistou, špinavou umyl, z hanebné udělal slavnou a bezúhonnou. Stejně tak jsou 

muži povinni milovat své ženy. 

Kristus projevil svoji lásku tím, že za nás zemřel a to ještě když jsme byli slabí a 

bezbožní (Ř 5:6). Jeho láska byla nepodmínečná, nebyl to žádný kalkul. Stejně tak jsou 

muži povinni milovat své ženy. 

Kristus miluje své tělo (církev). Stejně tak muži mají milovat svá těla (ženy), neboť, 

kdo miluje svoji ženu, miluje sebe. 

Každý o své tělo pečuje a stará se o ně jako i Kristus o církev. 

3. BOŽÍ STVOŘENÍ (verše 31 – 33, čti) 

3.a) Apoštol Pavel se ve svém učení o manželství mezi mužem a ženou vrací do řádu 

stvoření do 2. kap. Genesis, ještě před pád Adama a Evy a vstup hříchu do 

pozemského světa. Pavlovo učení vychází z neměnných pravd Božího stvoření 

týkajících se vztahu mezi mužem a ženou (Gen 1 – rovné postavení před Bohem, Gen 

2 – rozdílnost rolí, 1. Adam první, 2. žena stvořena z muže a 3. muž pojmenovává 

ženu). 

Manželství, vztah mezi mužem a ženou, nejen že vychází z neměnného řádu Božího 

stvoření, ale také odráží tajemství vztahu mezi Kristem a církví (jedno tělo). 

Manželství má Bohem pevně daný řád, roli a fungování. Jedná se o vztah mezi 

mužem a ženou stejně tak, jako Kristus má vztah se svým tělem, tedy církví. 

Překladatelé English Standard Bible k tomuto říkají: „Tak Pavlovy příkazy týkající se 

rolí manželů a manželek nejen odrážejí kulturu Pavlovy doby, ale představují Boží 

ideál pro všechna manželství ve všech dobách tak, jak je ukázáno na vztahu mezi 

nevěstou Krista (církev) a Kristem samotným, Božím synem“. 
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3.b) Pavel tento oddíl o manželství shrnuje a na závěr zopakovává to 

hlavní/nejdůležitější: „…jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať 

se bojí muže“. 

!!!TOTO JE KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU MANŽELSTVÍ NÁS VŠECH!!! 

C. ZÁVĚR 

1. Žijeme ve světě, který se zbláznil (muži si berou muže a nazývají to manželstvím, 

některé církve s tím dokonce souhlasí), ale jak na to budeme reagovat? Máme být solí 

a světlem světa. Máme žít podle Božího slova. V textu Božího slova v Ef. 5:21-33 nás 

Bůh vyučuje o tom, jak mají fungovat křesťanská manželství. Muži mají milovat své 

ženy, jako Kristus miluje církev a ženy se mají poddávat svým mužům ve všem jako 

Pánu. 

2. Nejde o málo, rodina je naprostý základ všeho lidského konání zde na zemi, cituji 

z ŽV („Manželství a rozvody v judských osadách“), kde Žid jménem Cvika tvrdí: 

„Rodina je nejsvatější buňka společnosti. Je jedno, jestli to je u nás u židů, u vás 

křesťanů nebo u muslimů. Rozpadá-li se tato základní buňka, rozpadá se společnost, 

národ“. 

3. Jak se k těmto závažným otázkám postavíme každý z nás? Jsme my muži ochotni 

milovat své ženy, jako Kristus miluje církev a jsou ženy ochotny se poddat ve všem 

svým mužům, jako se církev podává Pánu? 

- pomodlit se 

 


