O manželství
Téma dnešního kázání je manželství. Nevím, jestli to platí i tady v
Čechách, ale v Americe si lidé rádi dělají legraci z manželství. Vyprávějí
si o tom vtipy. Smějí se manželství. Tady je několik legračních věcí,
které jsem našel, že lidé řekli o manželství. “Manželství je, když
souhlasíš s tím, že strávíš zbytek svého života spaním v místnosti, kde
je moc horko vedle někoho, kdo spí v místnosti, kde je moc zima.”
Nebo tento: “hodně žen se vdá za muže, kteří jsou podobní svým
otcům a možná to vysvětluje důvod, proč tolik maminek pláče na
svatbě.” Tady je skutečná konverzace, kterou měl Mark Twain v Utahu.
Jeden Mormon se s ním hádal o mnohoženství. Po dlouhé diskusi
Mormon řekl, “Můžeš najít v Bibli jeden verš, který zakazuje
mnohoženství?” Twain mu odpověděl “Nikdo nemůže sloužit dvěma
pánům”.
Také v Americe dodnes existuje několik bláznivých zákonů v několika
různých státech. Samozřejmě policie nevynucuje tyto absurdní zákony.
Tady je několik zákonů, které se týkají manželství. V jednom městě v
Marylandu polibek nesmí trvat víc než jednu vteřinu. A v Hartfordu v
Connecticutu se v neděli manžel a manželka nesmí políbít na
veřejnosti. V Montaně manžel a manželka nemusí být přitomní na své
svatbě. Jinými slovy někdo jiný může zastupovat jednoho nebo
druhého z nich. Nakonec, v městě v Massachusetts ženich musí
předvést, že je muž. Před svatbou musí zastřelit buď 6 kosů nebo 3
vrány.
Ano, jsou bláznivé věci, které se říkají o manželství, a někteří lidé mají
opravdu divné představy o manželství. Ale Bůh má odlišný názor na
manželství. Určitě by se mohl zasmát, když říkáme něco legračního o
manželství, ale Bůh bere manželství velice vážně. Dnes bych se chtěl s
vámi podívat na několik principů manželských rolí muže a ženy. Chtěl
bych dnes také udělat něco jiného. Michelle a já jsme oslavili naše 21.
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výročí svatby. Tak bych chtěl s vámi mluvit více osobně a vyprávět
několik našich zážitků a to, jak chápeme věci, které Bůh říká o
manželství.
Předem bych chtěl říct, že netvrdím, že musíš být ženatý nebo vdaná
ani nekritizuji ty, které nejsou ženatí nebo vdané. Vím, že někdy
nastane rozvod v tomto světě. Chtěl bych říct, že jestli jsi rozvedená
nebo rozvedený, Bůh s tebou stejně počítá. Bůh tě úplně a hluboce
miluje a má pro tvůj život velký plán. Navíc, pokud jsi svobodná nebo
svobodný, musíš pochopit stejnou věc. Bůh tě miluje stejně jako
ostatní, kteří jsou ženatí nebo vdané. Bůh nikomu nestraní. Teď ale
budeme pokračovat v našem přemýšlení o vztazích s druhými a
zejména o tom, jaký je vztah mezi manželem a manželkou.
Tyto verše, které jsme četli v listu Efezským, jsou nejdůležitější verše,
kam se do Božího slova podíváme, když chceme vědět, co Bůh říká o
manželství. V těchto verších vidíme něco velmi zásadního. Několikrát
Pavel používá obraz manželství, aby ukázal vztah Krista s Církví. Před
naší svatbou náš kazatel, který nás připravoval na manželství, řekl,
“když jste se vzali, musíte si dávat pozor, protože Satan má zájem o
vaše manželství. Vstoupí do vašeho domu, sedne si a čeká. Čeká na
příležitost a udělá cokoliv, aby zničil vaše manželství.” Ale proč by
Satan měl mít zájem o moje manželství? Důvod je, že když dokáže
zničit moje manželství, může také zničit obraz Kristovy lásky k církvi.
Když je manželství zničeno, může říct, “Podívej se. Bible používá obraz
manželství, aby ukázala vztah Krista s Jeho Církví, ale podívej se na
tyto tisíce neúspěšných manželství. Stejně jako tato manželství
selhala, Bůh také selže, On tě zklame. Satan říká, že Bůh tě nemiluje.
Není věrný.” Ve tvém manželství to musíš pochopit. Věz, že Satan
aktivně pracuje na tom, aby zničil tvůj vztah. Bojuj o své manželství
jako Kristus bojuje za svou nevěstu - Církev. V manželství udržuj obraz
Kristovy lásky k Jeho Církvi. Neposlouchej lži Satana.
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Pojd’me se podivat na to, co jsme četli o roli manžela. Pavel začíná
mluvit o manželích ve verši 25. Píše osm veršů (skoro dvě třetiny) o
manželích, a jenom tři verše o manželkách. To je dost zajímavé. Bůh
chce, abychom si uvědomili, jak je důležitá naše role v manželství.
Raději než vykládat každý jeden verš se podívejme na to, co manžel
má dělat. Má milovat svou manželku jako Kristus miluje svou Církev.
Zní to jednoduše, ale jednoduché to není. Není to tak jednoduché jako
říct, “miláčku, já tě miluji.” Nestačí maželce koupit květiny nebo šperky.
Nestačí spravovat dům, vydělat na jídlo nebo dobré bydlení. Máš
manželku milovat jako Kristus miluje Jeho Církev.
Jaká je láska Boha k Církvi? Pomysleme na několik slov, kterými Bible
popisuje Kristovu lásku, ve které by měl manžel napodobovat Krista
ve svém manželství. Jsou to: obětování, laskavost, starostlivost, pokora
a pochopení. Pro příklad, který vysvětluje Kristovu lásku, se podívejme
do listu Filipským 2,6-8 “Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své
rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob
služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v
poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži”. Pavel píše, že se Ježíš
vzdal své slávy v nebi. Vzdal se svého života, aby zemřel pro svou
nevěstu. Neudělal to neochotně, ale naopak – ochotně, protože miluje
svou Církev. Podívejme se také do Janova evangelia a kde se
mnohokrát mluví o tom, jak veliká byla Kristova oběť pro Církev – vzdal
se chvály, své vůle, své autority, svého pravoplatného místa Krále. Jan
15, 12-13 říká, “to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako
jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za
své přátele.” Kristova láska je obětavá. Není sobecká. Vždy se Kristus
stará o potřeby své nevěsty, jeho Církve. Přečti si, co Ježíš říká v Janovi
10. Popisuje tento vztah jako Pastýře se svými ovcemi. Tento pastýř
Ježíš se stará o ovce, o Jeho Církev. Ovečky poznají Jeho hlas a On
každou jednotlivě hluboce zná. Braní je svým životem.
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To je v krátkosti jak musí manžel milovat svou manželku. Manželé,
chápejte také to, že Bůh nás povolal k větší obětavosti k manželkám
než povolal naše manželky vůči nám. Manžel je povolán položit svůj
život za svou manželku. Náš příklad je Ježíš. Ale jak to uděláme
prakticky? Nejprve: znáš svou manželku jako Ježíš zná svou nevěstu?
Víš, jak se cítí milována? Před pár lety Gary Chapman napsal
křest’anskou knihu, která se jmenuje “Pět jazyků lásky”. V této knize
říká, že každý se cítí milován a rozumí lásce svým způsobem. Někteří
se cití milováni dostáváním a dáváním darků. Jiní se cití milováni, když
se jich někdo dotkne nebo je obejme.
Další se cítí milováni, když slyší slova ujištění a další když jim někdo
prokáže službu. A poslední se cítí milováni, když s nimi někdo straví
kvalitní čas.
Michelle se cítí milována, když s ní stravím kvalitní čas. Někdy se mi to
naneštěstí nedaří. Mnohokrát je moje představa o strávení času s ní, že
sedíme ve stejném pokoji nebo že spolu jíme večeři. Samozřejmě to
není její způsob jak se cítí milovaná. Chce, abych si s ní sednul a mluvil
s ní o tom, co cítím. Chce mluvit o životě a o tom, co je v jejím srdci.
Chce mluvit o tom, co jí Bůh říká. Chce, abych naslouchal a spojil s
jejími emocemi a pocity. Pokud to nedělám, nemiluji ji jako Kristus
miluje Církev, protože nenásleduji příklad Ježíše, který zná a rozumí své
nevěstě, když obětuje svůj čas, aby byl se svou nevěstou.
Věřím, že největší věc, kterou jako manželé máme udělat je následovat
příklad Krista, když se spojíme s manželčinými emocemi. Například
musíme nést trápení spolu s manželkou. Evangelium Jana 3,16, říká, že
Bůh tak miloval svět, že poslal svého Syna aby za nás zamřel. (pozn.
nebo jasnější verš: “plačte s plačícími, radujte se s radujícími se...
neste břemena jedni druhých”)... Bůh trpěl s námi tak moc, že poslal
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svého Syna, aby nás zachránil. Ježíš se trápil tak moc pro Církev, že za
ni zemřel. Jak moc se tvoje srdce trápí, když vidíš trápení své
manželky? Jsi smutný, když je ona smutná? (plačte s plačícími...) Když
ona zoufale potřebuje lásku a pochopení, můžeš jí to nabídnout? Nejsi
naopak ty zdrojem jejího trápení? Kritizuješ ji nebo ji urážíš? Ignoruješ
ji? Naneštěstí jsem to také dělal. Vzpomínám si na chvíle, kdy jsem s
Michelle nemohl mluvit, když řekla něco, s čím jsem nesouhlasil, nebo
když udělala chybu. Manželé, tohle není správné! Představ si, že když
uděláš něco, s čím Bůh nesouhlasí, že by tě Bůh ignoroval. Myslím, že
by nás ignoroval skoro celý den. Díky Bohu tohle Bůh nedělá, a proto
ani my bychom to neměli dělat. Musíme zahodit svou pýchu, a musíme
se pokořit jako Kristus se pokořil pro svou nevěstu.
Navíc se musíme spojit s naší manželkou a podílet se na její radosti.
Když se směje, měli bychom se smát. Když má z něčeho v životě
radost, měli bychom mít také radost. Bůh se nejen trapí s námi v naší
bolesti, ale také má s námi velkou radost, když vidí naši radost. V
Sofonjáši 3,17 a v Izajáši 62,5 čteme, že se Bůh raduje nad námi. Tak
aby manžel napodobil lásku Krista pro Jeho Církev, manžel se má
radovat se svou manželkou.
Samozřejmě je mnohem víc, co bychom mohli říct o tom, jak by manžel
měl milovat svou manželku jako Kristus miluje Církev. Záměrně jsem
nezmínil slovo "vedení". Ale myslím, že vedení je velmi důležité a mělo
by být považované za důležitou věc všemi manžely. Nicméně si
myslím, že se často jako manželé zaměřujeme na to, jak společnost
definuje vedení (obvykle jako autokratického vůdce a toho, kdo je
zaměřen na sebe), ale zapomínáme, že Kristus vede jako pokorný,
starostlivý, milující služebník. Nevystavuje se, ale staví svou rodinu,
svoje tělo, svou nevěstu, svoji Církev.
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Teď se pojďme na chvíli podívat na roli manželky v manželství.
Manželky, prosím neignorujte to prostě proto, že to říkám jako muž.
Pavel píše, že by se žena měla podřizovat svému manželovi jako Pánu.
Co to znamená? Věřící se musí podřídit autoritě Krista jako jejich Králi a
Spasiteli. Je nám řečeno že máme milovat Boha celým naším srdcem,
duší a myslí. Musíme Bohu podřidit naši celou bytost. Říká snad Pavel,
že by se manželky měly podřidit svým manželům přesně tak, jak se
podřizují Kristu? Ne, stejně ne. Pavel neříká, že podřízení znamená dát
manžela na stejné místo jako Krista. Manžel udělá chyby a hřeší. S
Kristem to ale není stejné, ten nehřeší a chyby nedělá.
Takže nemůžeme dát manžela na stejné místo jako Krista. Ale Pavel
říká, že by se manželky měly podřizovat svým manželům jako skutek
podřižení se Hospodinu. Křesťanský autor a kazatel John Piper podřízení
ženy vystihuje takto: "podřízení je sklon vůle říct manželovu vedení
‘ano’, a také dispozice ducha podpořit jeho iniciativu." Piper pokračuje
"podřízení se neznamená, že slovo jejího manžela je absolutní. Jen
Kristovo slovo je absolutní. Žadná manželka by měla následovat
manžela do hříchu. Nemůžeš to udělat v úctě ke Kristu. Podřízení se
neznamená vzdávat se myšlení. Neznamená to, že manželka nebude
mluvit do rozhodnutí nebo nebude mít žádný vliv na svého manžela."
Dovolte mi, abych vám dal několik přikladů podřízení. Kdybych měl
udělat nerozumné rozhodnutí, Michelle by mohla prostě říct, “Važím si
toho, že chceš udělat toto rozhodnutí pro rodinu, ale nemám v tom
pokoj. Mohli bychom o tom víc mluvit?” Michelle by se tímto postojem
stále podřizovala. Potvrdí mou roli jako hlavu rodiny, ale prostě chce,
abychom měli oba pokoj od Boha. Přece jen manželé občas udělají
chyby.
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Tady je další příklad, kdy Michelle se mnou nesouhlasila a potřebovala
to se mnou prohovořit, ale nakonec se podřídila mému vedení.
Mimochodem se jí můžeš zeptat, abys měl jistotu, že to, co říkám, je
pravdivé. Asi před třemi lety jsem vnímal, že Bůh nás povolal, abychom
se přestěhovali do Libuše a pracovali tam, abychom založili sbor v této
části Prahy. Michelle ale tento pocit nesdílela. Neslyšela, že by jí to Bůh
říkal. Uvažovala takto, "proč mi to Bůh neříká? Je to opravdu od Boha?"
Mluvili jsme o tom víc. Stále jsem byl o této výzvě přesvědčen, ale
Michelle si nebyla jistá. Ale protože jsem v této věci nehřešil, nemohla
se mnou nesouhlasit kvůli hříchu. Také jsem se nechystal udělat špatné
rozhodnutí. Takže se musela naklonit a říct "ano" k mému vedení.
Krátce poté Bůh připomněl Michelle příběh o Sáře, Abrahamově
manželce. Udělal to při třech různých příležitostech třemi různými
způsoby. Sára nikdy nedostala výzvu od Boha jít do zaslíbené země.
Pouze Abraham dostal tuto výzvu. Sára prostě měla věřit vedení
Abrahama. Tak se Michelle podřídila mému vedení. Teď žijeme v Libuši,
a ona je pevně přesvědčená, že to je místo, kam nás Bůh povolal.
Přiznám se, že na počatku našeho manželstvi jsem myslel, že podřízení
znamená, že Michelle na všechno, co řeknu, řekne “ano”. Její definice
možná byla blížší k definici Pipera, nicméně by přiznala, že na počátku
neměla sklon říkat “ano” mému vedení. Každopádně se učíme
naslouchat si navzájem a co je důležitější, učíme se naslouchat Bohu a
podřizovat tomu, co Jeho Slovo říká. I když to, co Bůh říká, je proti
představám naší kultury a společnosti.
Manželky, pamatujte, podřízení neznamená, že musíte být zticha a
nikdy se nezeptat. Ale máš se ptát s respektem a s úctou. A manželé,
pamatujte, je správné, když se tvoje manželka zeptá na otázku nebo
dvě.
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Chtěl bych také komentovat něco dalšího, co je v manželství důležité.
Hodně lidí by řeklo, že manželství je vztah fifty-fifty (padesát na
padesát). Jinými slovy, budu dělat svou část, když Michelle udělá její. A
Michelle udělá svou část, pokud já udělám svoji. Nemyslím si, že to
funguje tímto způsobem. Bible neříká, "manželky, podřizujte se svým
manželům, ale jen když vás milují jako Kristus miluje Církev." A
podobně neříká, "manželé, milujte své manželky jenom když se
podřizují." Bůh jak manželovi, tak manželce říká, abyste byli věrní ve
své roli bez ohledu na jednání druhého. Kristus vždy miluje Církev
bezpodmínečně, i když my, věřící se Mu vždycky nepodřizujeme. Stejně
tak i manžel musí milovat svou manželku bez ohledu na její
podřizování. Musím být věrný tomu, k čemu mě Bůh v mém manželství
povolal. Ale na druhou stranu neříkám, že máš ignorovat problémy ve
vašem manželství, když tvůj manžel nebo tvoje manželka neposlouchá
jejich Bohem danou manželskou roli. Tyto problémy musí být vyřešeny
a takové jednání napraveno. Ignorování rolí pouze oslabuje manželství
a pokřivuje krásný vzor, který manželství zobrazuje.
Čas nám nedovoluje mluvit déle na toto téma. Proto zvu manžele a
manželky k modlitbě za to, co Bůh říká, o vašich rolích ve vašem
manželství. Chtěl bych Tě požádat, abys mluvil s dalšími manželskými
páry, které vám můžou pomoci pochopit, co Bůh říká. Tady na Skalce,
každý leden/únor nabízíme manželský kurz. Pokud o to máš zájem,
zveme Tě. Především, pracujte na vašem vztahu k sobě navzájem. Ať je
to obraz vztahu Krista a jeho Církve.
Amen.

8

