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Anotace 
 

Autorka se ve své práci zaměřuje na křesťanské manželství, jehož zdrojem a vzorem (ve 

svém vztahu k církvi) je Kristus, jak nám ho představuje parenetický text Ef 5,21–33. 

 

Poté, co se věnuje okolnostem sepsání listu, autorka představuje pomocí historicko-kritické 

metody samotnou manželskou parenesi, zdůrazňuje její poselství, a tím ukazuje stálou 

platnost tohoto biblického textu. S tímto, jakožto výchozím pramenem, dále prochází 

jednotlivými teologickými oblastmi, jakými jsou teologická antropologie, sakramentální 

teologie a morální teologie, a nalézá v nich potvrzení důstojnosti a jedinečnosti 

manželského svazku a inspiraci pro plodný manželský život. Dotýká se též spirituální 

teologie, neboť k životu křesťanského manželství neodmyslitelně patří duchovní život 

manželů. 

 

Autorka touto prací zároveň vyzdvihuje přínos biblické exegeze pro další teologickou práci 

a  poukazuje na důležitost vzájemného propojování teologických oborů pro ucelený obraz 

dané skutečnosti. 
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Christ as the Head and the Source of Christian Marriage 

Exegesis and reflection on Eph 5:21-33. 

 

 

The Abstract 

 

In her work the author deals with Christian marriage whose source and ideal is Christ in his 

relation to the Church, as it is presented in the paraenetical text of Eph 5:21-33. 

 

After the circumstances of the origin of the Letter has been presented, the author analyzes 

the paraenesis on the marriage itself applying the Historical and Literary Criticism, further 

she emphasizes its message and in this way points to the permanent relevance of the 

studied biblical text. This basic source is thereafter used as the point of departure for 

reflections on different fields as the theological anthropology, the sacramental theology 

and moral theology, and finds in them the affirmation of dignity and uniqueness of the 

marital bond and the inspiration for the fruitful life in marriage. Finally the consequences 

of the text for the spiritual theology are studied, for in the life of Christian spouses the 

spiritual life plays important role.  

 

The author emphasizes also the contribution of the biblical exegesis for development of 

theological research and points to the importance of interconnection of singular theological 

disciplines for the integrated vision of the studied reality.  
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Úvod 
 

Žijeme ve společnosti, která není příliš příznivě nakloněna instituci manželství. O tom nás 

přesvědčují příběhy mnohých lidí, se kterými se setkáváme, osobní rozhovory i různé 

statistiky vypovídající o stále větším poklesu sňatků, případně zvyšující se rozvodovosti již 

sezdaných partnerů. Jako vdanou ženu mě tato situace velmi trápí a také znepokojuje, 

neboť věřím, že manželství má své nenahraditelné místo v lidské společnosti. Věřím v jeho 

smysl a obrovskou hodnotu. Proto jsem se také rozhodla pro téma týkající se právě 

manželského svazku. 

 

O manželství se dá hovořit různými způsoby. Já jsem zvolila způsob, který do svého 

uvažování začleňuje Boha jakožto zakladatele manželství a jež staví do středu vztahu muže 

a ženy Krista, který je zdrojem pravé lásky a vzorem milujícího manžela. Pramenem, ze 

kterého vycházím, je parenetický text z listu Efezským, adresovaný křesťanským 

manželům. Tento text bývá často kritizován, jelikož vybízí ženy k podřízenosti vůči 

mužům a taková výzva, podle daných kritiků, dnes již nenachází svou platnost a je 

pobuřující. Objevují se dokonce i názory, že by se text neměl číst během liturgie, neboť 

snižuje důstojnost žen a církev by se neměla za tuto praxi stavět. Avšak při důkladné četbě 

tyto argumenty vyznívají naprázdno a svědčí o nepochopení textu. K jeho veliké škodě, 

neboť v sobě skrývá nesmírné bohatství. 

 

Proto cílem mé práce bude, poté, co uvedu okolnosti sepsání listu, pomocí historicko-

kritické metody představit samotný text parenese a zdůraznit jeho poselství určené 

manželům nejen tehdejší doby. Dále budu s tímto biblickým textem nalézat v dalších 

oblastech teologie, jakými jsou teologická antropologie, sakramentální teologie a morální 

teologie, potvrzení důstojnosti a jedinečnosti manželského svazku. Dotknu se též spirituální 

teologie, neboť k životu křesťanského manželství neodmyslitelně patří duchovní život 

manželů. 

 

Touto prací bych rovněž ráda vyzdvihla fakt, že je velmi žádoucí vycházet z biblického 

textu pro další teologickou práci; v tomto se tedy ukazuje veliký přínos biblické exegeze. 

Tím se nám zároveň potvrzuje důležitost vzájemného propojování teologických oborů pro 

ucelený obraz dané skutečnosti, v našem případě pro celistvý obraz instituce manželství 

i s jeho životní praxí. 
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1. Biblický text Ef 5,21-33 
 

1.1 Text řecký1 

 

21 ~Up o t a sso,m e n oi  avl l h,l o i j  e vn  f o,b w| Cri st o u/(   

22 a ì gun a i/ke j  t o i/j  ivd i,o i j  avn d ra,si n  ẁj  t w/| kuri ,w|(   

23 o [t i  avn h ,r e vst i n  ke fal h . t h/j  gun a i ko.j  ẁj  ka i. o ` Cri st o.j  ke f al h. t h /j  e vkkl h si,a j ( a uvt o .j 

swt h .r t o u/ sw,m a to j \   

24 a vl l a. ẁj  h ` e vkkl h si,a  ùp o t a,sse t ai  t w/| Cri st w/|( o u[t wj  ka i. a i ` gun a i/ke j  t oi/j  a vn d ra,si n 

e vn  p an ti,Å   

25 O ì a ;n d rej ( avga p a/t e  ta .j  gun ai/ka j ( ka qw.j  ka i. o ` Cri st o.j  h vga,p h se n  th .n evkkl h si ,a n  kai. 

e à ut o.n  p a re,d wke n  ùp e.r a uvt h/j (   

26 i [n a  a uvt h.n  a `gi a,sh | ka qa ri ,sa j  t w/| l o ut rw/| t o u/ u[d a t o j  evn  r̀h ,m a ti (   

27 i [n a  p a ra st h,sh | a uvt o.j  èa ut w/| e;n d o xo n  t h.n  evkkl h si ,a n ( m h. e;co usa n  sp i,l o n  h' r̀ut i,d a  h; ti 

t w/n  t oi o u,t wn ( avl l V i [n a  h =| a `gi,a  ka i. a ;m wm o j Å   

28 o u[t wj  o vf e i,l o usi n  Îkai .Ð  o ì a ;n d re j  avga p a/n  t a.j  e à ut w/n  gun a i/ka j  ẁj  t a. e à ut w/n  sw,m a ta Å 

o ` a vga p w/n  t h.n  e à ut o u/ gun a i/ka  èa ut o.n  a vga p a/|\   

29 O uvd e i.j  ga,r p o t e  t h.n  e à ut o u/ sa ,rka  evm i,sh se n  a vl l a. e vkt re,f e i  ka i. qa ,l p e i  a uvt h ,n ( ka qw.j 

ka i. o ` Cri st o .j  t h.n  evkkl h si ,a n (   

30 o [t i  m e,l h  evsm e .n  t o u/ sw,m a t o j  a uvt o u/Å   

31 a vn t i. t o u,t o u ka ta l ei ,ye i  a;n qrwp o j  Ît o.n Ð  p at e,ra  ka i. Ît h .n Ð  m h t e,ra  ka i. 

p ro sko l l h qh,se t a i  p ro.j  t h .n  gun ai/ka  a uvt o u/( ka i . e ;so n t ai  oì d u,o  e ivj  sa ,rka  m i,a n Å  

32 t o. m ust h ,ri o n  t o u/t o  me ,ga  evst i,n \ e vgw. d e. l e ,gw e ivj  Cri st o.n  ka i. e i vj  t h.n  e vkkl h si,a n Å   

33 p l h.n  kai. ùm e i/j  o ì kaqV e [n a ( e [ka st o j t h.n  èa uto u/ gun a i/ka  o u[t wj  avga pa ,t w ẁj  èa ut o,n ( h̀ 

d e. gun h . i [n a  fo b h/t a i  t o.n  a ;n d ra Å 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Novum Testamentum Graece et Latine, NESTLE Eberhard, NESTLE Erwin, ALAND Barbara, ALAND 
Kurt (ed.), Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 271994. 
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1.2 Text český2 

 

21 Buďte podřízeni jeden druhému v bázni Kristově, 

22 ženy svým vlastním mužům jako Pánu, 

23 muž je totiž hlavou ženy jako i Kristus je hlavou církve a sám je spasitel tohoto těla; 

24 ale jak církev se podřizuje Kristu, tak také žena muži ve všem. 

25 Muži, milujte své ženy tak jako i Kristus projevil lásku církvi a vydal sebe za ni, 

26 aby ji samou posvětil očišťujíce koupelí vody ve slově, 

27 aby sám připravil církev slavnou, aby byla bez poskvrny, bez vrásky a čehokoli 

podobného, ale aby byla svatá a bezúhonná. 

28 Jako se obětoval, tak ať i muži milují své vlastní ženy jako svá vlastní těla (sóma); ten 

kdo miluje svou ženu, sebe miluje. 

29 Nikdo totiž nenávidí své tělo (sarx), ale živí a hýčká ho, tak jako Kristus církev, 

30 protože jsme údy jeho těla (sóma). 

31 Proto opustí muž otce i matku a pevně přilne ke své ženě a stanou se dva v jednom těle 

(sarx). 

32 Toto tajemství je veliké, já pak mluvím ohledně Krista a církve. 

33 Avšak i vy jednotlivě takto svou ženu milujte jako sebe, ženy pak mějte před mužem 

úctu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Vlastní překlad. V práci jsou dále jednotlivé verše uvedeny v překladu Václava Bognera: Nový zákon. Text 
užívaný v českých liturgických knihách, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 32004. 
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2. K listu Efezským obecně 
 

Dříve, než přejdeme k samotnému textu, je třeba krátce se věnovat všeobecným znalostem 

o celém listu. Stručně se tedy zmíníme o adresátech, o otázce autorství, o jeho vztahu 

k listu Koloským, o době a místu sepsání. Dále představíme charakter listu a lehce 

nastíníme jeho formální strukturu. 

 

 

2.1 Adresáti 

 

2.1.1 Podle tradice 

 

Podle tradice je list určen do církevní obce v Efezu – hlavnímu městu maloasijské 

provincie. O Pavlově misijní činnosti v Efezu (během své první misijní cesty) zpravují 

Skutky apoštolů (Sk 19,1–22), rovněž tak i o jeho sporech s uctívači bohyně Artemis  

(Sk 19,23–40), které se nakonec staly příčinou jeho odchodu do Makedonie. Z Efezu psal 

Pavel list do Korintu (1 Kor 16,19) a snad také do Filip.3 Efez tedy, jako město apoštolu 

Pavlovi dobře známé, je tradičně považováno za místo, jemuž byl list adresován. 

 

 

2.1.2 Nové hypotézy 

 

Jako problematický se ovšem ukazuje fakt, že nejstarší rukopisy (P46, א, B) určení do 

Efezské obce neznají. Adresát je znám až z druhého století – tedy ze svědectví Muratoriho 

kánonu, kde byl tento list zařazen, dále ze svědectví Ireneje Lyonského a Klementa 

Alexandrijského.4 

 

Jak se k tomuto problému staví moderní exegeze? Staví před nás hned několik hypotéz: 

 

Jedna hypotéza mluví o možnosti, že list adresáta původně měl, ale pro jeho oblíbenost se 

vymazal a sloužil více obcím. Tato hypotéza je však neudržitelná z důvodu, kterým je sám 

charakter listu. Ten je neosobní – jeho autor by jen těžko psal konkrétní obci takto 

                                                 
3 Z listu to nelze s určitostí zjistit. 
4 Srov. GNILKA Joachim: Der Epheserbrief, HThK NT, 10/2, Freiburg: Herder, 41990, 1. 



 13 

neosobní dopis. Jiná hypotéza stojí na myšlence, že když se později Pavlovy listy sbíraly 

do celku, musel mu být přiřazen název – naskytlo se kulturně a obchodně vlivné provinční 

město Efez. Nemůžeme zde dále nezmínit jednu historickou zprávu ohledně tohoto listu,  

a sice, že Markion († 160 po Kr.) ho znal pod titulem Laodycejský list. To otevřelo 

možnost pro tzv. Laodycejskou hypotézu, která by měla být brána vážně, protože svědectví 

Markionovo je vlastně vůbec nejstarší svědectví o názvu listu.5 

 

Další hypotéza mluví o listu, který nepatřil žádné konkrétní obci, nýbrž byl okružní. To by 

odpovídalo daleko lépe charakteru listu. Pokud se tedy zaměříme na možnost, že náš list 

byl napsán jako okružní, musíme se ptát dále, jak došlo k vytvoření efezských adresátů. 

Jednou z možností je, že dopis, který byl určen pro Malou Asii, postupně putoval od obce 

k obci; Efez pak stál na začátku nebo na konci tohoto putování. Tzv. hypotéza mezery 

počítá s listem, který byl napsán obecně tak, aby mohl být předčítán v každé obci, ale pro 

vytvoření dojmu, že je určen přímo jim, byla na začátku ponechána mezera, kam se vždy 

měl doplnit název obce, kam dopis směřoval. Z té doby se pak mohly zachovat dva 

exempláře (určené do Efezu a Laodiceje), známé v druhém století našeho letopočtu. Mohly 

být také vytvářeny kopie onoho listu: ten byl poslán do jednoho místa, tam udělali jeho 

opis a poslali ho dál. (Markion tedy mohl znát Laodicejskou kopii). Efez mohl stát buď na 

samém počátku, a odtud posílat další kopii, nebo na konci této řady a list si později 

přivlastnit. Jiná hypotéza popírá možnost okružního listu a představuje názor, že již na 

počátku bylo napsáno více exemplářů určených pro více měst.6 

 

Nejpravděpodobnější však zůstává hypotéza encykliky – tedy okružního listu pro Malou 

Asii, kde Efez – město, ve kterém Pavel působil nejdéle – mohl zůstat jako příklad a jako 

jistá kompenzace toho, že se žádný Pavlův dopis adresovaný přímo do Efezu nedochoval.7 

Vždyť, jak už bylo zmíněno, Efez byl centrem tehdejší provincie Malé Asie, kde se 

střetával veškerý kulturní, náboženský a obchodní život této oblasti.8 Německý biblista 

Joachim Gnilka navíc vkládá mezi všechny řečené hypotézy dotaz, proč by ostatně nemohl 

být Efez skutečným původním adresátem. List přeci reagoval na určité dění, předává učení 

apoštolů do určité oblasti, která se nachází v určité situaci. Touto oblastí mohl být právě 

vlivné město Efez.9 Zde byl list zřejmě předčítán jako první a odtud se mohl dále šířit. 

                                                 
5 Srov. GNILKA: op. cit., 3. 
6 Srov. GNILKA: op. cit., 3-6. 
7 POKORNÝ Petr: List Efezským, ČEK NZ 10, Praha: Centrum biblických studií: Česká biblická 
společnost, 2005, 6. 
8 Encyklopedie antiky, SVOBODA Ludvík ( a kol.), Praha: Academia, 1973, 163. 
9 Srov. GNILKA: op. cit., 6-7. 
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S tím je nasnadě také další otazník. Jak tedy došlo k tomu, že se  již tak brzy název adresáta 

vytratil? Snad pro jeho neosobní charakter a naopak charakter a platnost pro celou církev. 

 

 

2.2 Autor 

 

V úvodní podkapitole jsme záměrně zcela nechali stranou otázku po autorství listu, 

abychom se nyní do ní plně položili. 

 

Ještě donedávna se nepochybovalo o Pavlově autorství. Již v 18. století sice zaznívaly 

teorie, které jeho autorství popíraly, ale tyto teorie byly označovány za falešné. Až 

s Tübingenskou školou tato otázka byla opět otevřena a dnes se většina exegetů přiklání 

k hypotéze, že skutečným autorem není svatý Pavel, ale snad jeden z jeho žáků, který 

Pavlovo učení předával dál.  

 

Důvodů pro toto tvrzení je vícero. Daly by se rozdělit do tří skupin: důvody teologické, 

lingvistické a historické. V těchto třech skupinách se promítá autorův styl, jeho obraz světa, 

jeho eschatologie a eklesiologie a některé jeho formule (např. e vn Cri st w/|), které jen 

podporují teorie zpochybňující Pavlovo autorství. Ze všech těchto argumentů vycítíme 

silný Pavlův vliv, ale zároveň nás přesvědčí, že jen těžko tento text mohl být napsán 

Pavlovou rukou.10 

 

Kdo je tedy pravým autorem Listu Efezským a proč on sám uvádí místo svého jména 

jméno apoštola národů? Autorem musel být křesťan židovského původu. To usuzujeme 

jednak z jeho znalosti židovské terminologie a tradic i z jeho stylu a jednak z toho, jak 

pozitivně o židech mluví, když je uvádí spolu s pohanokřesťany (srov. Ef 2,11–22). Nic 

bližšího ovšem o autorovi neznáme, ačkoli se setkáme i s pokusy, označit za autora 

Pavlova spolupracovníka Tychika nebo uprchlého otroka Onesima známého z listu 

Filemonovi.11 

 

List se dnes označuje za tzv. deuteropavlovský. To, že autor zamlčel své jméno a místo 

toho autorství přisoudil Pavlovi, nemusí být vůbec bráno jako podvod v pejorativním slova 

smyslu. Tento styl je totiž dobře znám také z jiných biblických i nebiblických textů 

                                                 
10 Srov. tamtéž 14. 
11 Srov. tamtéž 18. 
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(vzpomeňme např. na knihu proroka Izaiáše, která má autorů dokonce více). Byl to tedy 

styl zcela běžný. Užíval se hlavně ze dvou důvodů. Jedním z nich byl ten, že autorita toho 

kterého člověka byla tak velká a známá, že se mu přisuzovaly texty pro jeho oslavu. Tento 

důvod je znám především v antické literatuře, kdy žáci svému učiteli přisuzovali své texty, 

aby mu tím vzdávali své díky a hold. Můžeme ho ale rozpoznat  také na stránkách Starého 

zákona, a to například v mudroslovné literatuře (Davidovy žalmy nebo Kniha moudrosti 

přisuzována králi Šalomounovi). V textech, podobných našemu, byl důvod ještě jiný. 

Většinou text reagoval na nějakou situaci v církevní obci, kde bylo potřeba zřídit pořádek 

nebo něco uvést na pravou míru. K tomu bylo potřeba veliké autority. Zvláště, pokud se 

v obci vyskytlo více skupin, které si přivlastňovaly právo na pravdu. Jaká jiná autorita by 

mohla být větší a účinnější než autorita apoštolů? Jejich praví žáci, kteří pokračovali 

v jejich učení, se proto nebáli vyzývat k řádu a poslušnosti jejich jménem. Proto ani nemusí 

být zpochybňována kanonicita našeho listu, ačkoli se dostal do kánonu Písma svatého díky 

domnělému autorství sv. Pavla.  Jeho věrnost Pavlově učení je prokázána a v tradici církve 

se List Efezským osvědčil natolik, že mohl být právem připojen do kánonu knih.12  

 

 

2.3 Vztah k listu Koloským 

 

O jiném než Pavlově autorství svědčí také blízkost našeho textu k listu Koloským,  o němž 

– jakožto o Pavlově listu – vládnou pochybnosti daleko větší. Jak uvádí náš evangelický 

teolog Petr Pokorný, je list Koloským z poloviny téměř obsažen v listu Efezským a dvě 

třetiny mají obsahové paralely.13 

 

Někteří zastávají teorii, že oba listy napsal totožný autor. Shody na mnoha místech tuto 

teorii snadno podpoří. Nejmarkantnější argument lze najít již v preskriptu a také 

v postskriptu, čili jde o stylistický důvod. Oba listy označují adresáty o i ` a [gi o i a oì p i st o i 

e vn  Cri st w/| VIh so u/, což se v Novém zákoně vyskytuje pouze na těchto místech (list 

Koloským navíc o i ` p i sto i  avd e l f oi, což může být jedním z důkazů pro autorství jiné než 

Pavlovo). V postskriptu je v obou případech zdůrazněn věrný pomocník Tychikos, který je 

spolu s listem do obcí posílán.14 

 

                                                 
12 Srov. POKORNÝ: op. cit., 9-11. 
13 Srov. tamtéž 6. 
14 Srov. GNILKA: op. cit., 8. 
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Při bližším zkoumání však tuto teorii nelze dost dobře obhájit. V druhé – parenetické části 

obou listů je totiž shoda nápadná natolik, že se o stejném autorství musí pochybovat. 

Kromě toho je zde patrné různé teologické myšlení a sledování různého cíle. Tak je tomu 

např. v případě tzv. řádu domácnosti. Oba listy mají stejnou strukturu tohoto řádu, když 

sledují tři skupiny: ženy – muže, děti – rodiče, otroky – pány. Vždy začínají těmi sociálně 

méně zvýhodněnými, oslovují je jako první a vybízejí je k poslušnosti. Avšak je zároveň 

patrná odlišnost v cíli, pro který byl text psán. Ukážeme si to na textu, který je pro tuto 

práci stěžejní – Ef 5,21–33 a který má svou paralelu v Kol 3,18n. List Koloským sleduje 

konkrétní situaci, nabádá ženy k poslušnosti a muže k lásce. Autor listu Efezským jde dále 

a povyšuje text na eklesiologický, když srovnává vztah muže a ženy ke vztahu Krista  

a církve. Cíle obou textů jsou jasně rozdílné. Možnou odpověď na tak silnou podobnost 

nalezli exegeté v jiném řešení, než v tom, které mluví o totožném autorství. Jeden list 

musel být předlohou listu druhému. Vzhledem k tomu, že list Efezským do značné míry list 

Koloským převyšuje tím, že ho myšlenkově teologicky více rozvádí, stal se obecně 

přijímaným názorem fakt, že první v pořadí byl list Koloským.15 Jak už je výše zmíněno, 

v jeho případě existují pochybnosti o autorství Pavla daleko větší než v případě listu 

Efezským. Avšak pro jeho teologické jádro není pochyb, že šlo o Pavlova žáka. Pokud 

autor listu Efezským použil jako předlohu text listu Koloským, také on byl pouhým žákem 

svatého Pavla, nikoli Pavlem samotným. Oba autoři tedy s největší pravděpodobností 

patřili do kruhu pavlovské školy a pokračovali v jeho tradici. 

 

 

2.4 Doba a místo sepsání 

 

Tím se dostáváme k době, kdy byl list napsán. Z textu je patrné několik klíčových bodů. 

Píše se např. o církvi jako o duchovním chrámu – Ef 2,20n, což „svědčí o datování vzniku 

této epištoly do doby po zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 po Kr., a to jako úvaha  

o funkci církve v nové situaci.“16 Dále je patrné, že se již neřeší otázky, jaké se řešily za 

doby působení apoštolů (např. vztah židů a pohanů, problematika Zákona), řeší se ale nové 

spory uvnitř církve, které ohrožují její jednotu. Dále list řeší, jak se křesťané mají chovat 

podle nového života, který přijali (s příslibem spásy) uprostřed nepřátelského světa, ve 

kterém jsou ale povoláni žít a vydávat svědectví o Bohu spasiteli. List mluví  

o každodenním všedním životě, nikde není zmínka o pronásledování. Z toho vyplývá, že 

                                                 
15 Srov. GNILKA: op. cit., 13. 
16 POKORNÝ: op. cit., 9. 
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list nemohl být napsán v době, kdy byla církev ohrožována vnějším pronásledováním, tedy 

ne v době Domiciánova pronásledování (v letech 95 – 96 po Kr.).17 Dále nám v našem 

uvažování pomohou různé paralely listu Efezským s listy Patristických otců: Ignáce 

Lyonského a Polykarpa, působících v prvních letech druhého století po Kr.18 Horní hranice 

je tedy tato – cca rok 110 po Kr. a dolní hranice je uváděna rokem 80 po Kr. pro znalost 

pavlovských listů. Většina exegetů se přiklání k dataci sepsání listu mezi koncem 80. let  

a začátkem 90. let po Kr., vycházejí přitom z předpokladu, že kdyby autor znal události 

Domiciánova pronásledování, jistě by se o nich ve svém listu zmínil. 

 

O místě sepsání listu nic konkrétního nevíme. Pouze existuje názor, že pravděpodobné 

místo je Malá Asie, protože autor dobře zná místní situaci a reaguje na ni.  

 

 

2.5 Charakter listu 

 

Již dříve bylo řečeno, že list Efezským má charakter spíše okružního listu – encykliky. 

Vyvozuje se to z jeho obecnosti, jakým byl napsán. Ačkoli listu nechybí formální znaky 

dopisu – preskript a postskript – stylem připomíná spíše traktát určený k předčítání pro širší 

okruh posluchačů během bohoslužby. Hlavním tématem je církev  a nechybějí mnohé části 

mluvící o křtu, o jeho smyslu a účincích. Z toho by se dalo usuzovat, že text je určen 

neofytům, kteří jsou cestou mystagogie uváděni do života církve. Gnilka však uvádí, že list 

připomíná liturgickou homilii, která má být představována křesťanům, kteří přijali křest již 

dříve a mají si opět připomenout jeho závazek, resp. závazek, který vyplývá z přijetí 

nového života v Kristu.19 

 

Autor přitom ve svém výkladu čerpá nejen z teologie sv. Pavla a ze znalostí starozákonní 

tradice, ale používá vše, co by mohlo pomoci posluchačům jeho doby k pochopení. Neváhá 

proto využít bohatosti filozofických proudů a myšlenek vyskytujících se v prostoru Malé 

Asie (hlavně gnostické učení), aby je použil v novém obsahu aplikovaném na Krista  

a křesťanství.20 

 

                                                 
17 Srov. GNILKA: op. cit., 19-20. 
18 Srov. POKORNÝ: op. cit., 9. 
19 Srov. GNILKA: op. cit., 33. 
20 Srov. HOPPE Rudolf: List Efezanům; List Kolosanům, MSK 15, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2000, 16-17. 
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Formální znaky listu mohou opět sloužit jako důkazy proti Pavlově autorství, protože 

mnoho stylistických prostředků charakteristických pro Pavla zde naprosto chybí a naopak, 

náš autor používá vlastních prostředků, které jsou Pavlovi zcela neznámé nebo 

přinejmenším neobvyklé. Zmiňme alespoň některé. Autor listu Efezským rád na sebe kupí 

synonyma,21 má zřejmě oblibu v dlouhých větách, se kterými si většinou překladatelé 

nevědí rady, a proto je rozdělují do více kratších vět. Dále velký výskyt participálních 

konstrukcí, infinitivních vět a také interpunkce někdy spíše ztíží porozumění než aby  

k němu napomohl.22 

 

 

2.6 Formální a obsahová stavba listu 

 

List se dělí na dva hlavní oddíly: teologické učení a parenesi, neboli nabádání k životní 

praxi v souladu s teologií představenou v první části.  

 

 

2.6.1 Formální struktura23 

 

A. Úvodní formule: 1,1–2 

B. Díkůvzdání: 1,3–23 

C. I. velký oddíl – teologické poučení: 2,1–3,21 

D. II. velký oddíl - parenese a povzbuzení: 4,1–6,20 – v rámci tohoto oddílu je tzv. řád 

domácnosti, který obsahuje také náš text manželské parenese (5,21–33). 

E. Závěrečná formule: 6,21–24. 

 

 

2.6.2 Obsahová stavba 

 

List Efezským začíná úvodním preskriptem s představením se (pod jménem Pavla), 

zmínkou, komu je list určen, a pozdravem, který hned na počátku vypovídá o charakteru 

textu coby dopisu (1,1–2). Následuje modlitba, která „velebí působení Boží spásy na 

                                                 
21 Tak je tomu také např. v našem textu z páté kapitoly - 5,27: „Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez 
poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.“ 
22 Srov. GNILKA: op. cit., 31-32. 
23 Srov. BROŽ Jaroslav: List (epištola) Efesanům, http://ktf.cuni.cz/~brozj/distancni/ef.html, (2.4.2011). 
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věřících a ve světě skrze Krista (1,2–14)“,24 poté autor děkuje za své bratry – adresáty 

dopisu, a prosí o poznání Boží velikosti a jeho spásné činnosti (1,15–23). „Další úsek (…) 

připomíná křesťanům jejich novou existenci – existenci vzkříšených (2,1–10). Nato 

přechází autor k vlastnímu tématu listu, jímž je církev jakožto zjevení tajemství Boží spásy, 

církev, do níž jsou uvedeni židé i pohané společně křížem Krista, který s Bohem smířil 

roztržené lidstvo (2,11–22). Církev – prostor Kristovy spásy – má apoštolský úkol 

uskutečňovat dílo Kristovy spásy autoritou apoštola národů (3,1–13).“25 První část listu 

končí přímluvnou modlitbou za adresáty, aby plně poznali Krista (3,14–21). 

 

Druhý – parenetický oddíl začíná výzvou k jednotě (4,1–6) a k budování církve skrze 

rozličné služby (4,7–16). Dále autor nabádá, aby křesťan žil jako nový člověk (4,17–24) 

v následování Kristova příkladu, tedy praxi lásky (4,24–5,2). Křesťan má žít jako dítě 

světla a již se nepodílet na skutcích tmy (5,3–14), nechť tedy pochopí, co je vůle Páně  

a naplňují ji skutky a v řeči (5,15–20). Následuje tzv. domácí řád, kdy jsou jednotliví věřící 

(muži a ženy, rodiče a děti, otroci a páni) nabádáni ke křesťanskému způsobu života ve 

všednostech dne (5,21–6,9). Jelikož taková angažovanost není v tomto světě jednoduchá  

a existují zde mnohé nástrahy zla, povzbuzuje autor křesťany k zápasu proti mocnostem, 

jež ovládají tento věk tmy (6,10–17); nejúčinnější zbraní je modlitba (6,18–20). Konec 

listu obsahuje ještě závěrečné slovo a požehnání (6,21–24).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 HOPPE: op. cit., 14. 
25 Tamtéž. 
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3. Okolnosti sepsání parenetického textu o manželích 
 

Ve výše uvedené kapitole jsme se věnovali okolnostem sepsání listu. Nyní z toho můžeme 

vyvodit informace týkající se přímo našeho textu, které nám pomůžou snáze se v něm 

orientovat. Připomeneme si proto s důrazem na náš text, kdo byl autor, pro koho a v jaké 

situaci psal. S otázkou osoby autora pak nesmíme opomenout zmínit tradice, kterými mohl 

být při psaní textu ovlivněn. Dále se pokusíme představit charakter antické domácnosti, 

převážně manželství v době sepsání manželské parenese. 

 

 

3.1 Autor a vlivy pro jeho práci 

 

Již jsme mluvili o dnes již rozšířeném názoru, že autor není totožný se sv. Pavlem, spíše je 

jeho žákem, přičemž vliv pavlovské školy je u něho silně patrný. Pochází 

z židokřesťanského prostředí, což na jiných místech listu dokazuje svými důrazy na Boží 

záměr společného soužití židů a pohanů v míru. V našem textu také ukazuje  znalost 

židovské tradice, z které pravděpodobně významně čerpal. Na první pohled zřejmým 

důkazem znalosti židovské tradice je v textu záměrně použita citace z jahvistické zprávy  

o stvoření světa (Gn 2,24). Dále se autor v textu odvolává na specifickou aplikaci nařízení 

lásky z Lv 19,18.26 Velice závažným vlivem pro napsání manželské parenese s hlubším 

zaměřením na popis vztahu Krista a církve je jistě prorocká tradice, která představuje vztah 

Hospodina a Izraele jako vztah manželský. Vliv této tradice je v pavlovském prostředí 

všeobecně znám.27 Nejpřekvapivějším textem je pro nás text proroka Ezechiela –  

Ez 16,9–14,28 jež je s naším textem spojen stejnými úkony (čistit vodou, krášlit, živit), ve 

kterých zaujímá aktivní roli muž (u Ezechiela představuje Hospodina, v listu Efezským pak 

Krista). Je tedy zřejmé, že zatímco v prorocké tradici je manželský vztah aplikován na 

Hospodina a jeho vyvolený národ – Izrael, který si zamiloval, v křesťanském prostředí je 

                                                 
26 Lv 19,18: „…budeš milovat svého bližního jako sebe samého.“ 
27 Srov. např. 2 Kor 11,1-4. 
28 Ez 16,9-14: „Umyl jsem tě vodou, smyl jsem z tebe tvoji krev a potřel jsem tě olejem. Pak jsem tě oblékl 
do pestrého šatu, obul ti opánky z tachaší kůže, ovinul ti pás z jemného plátna a zahalil tě hedvábím. Ozdobil 
jsem tě ozdobami, na ruce jsem ti dal náramky a na hrdlo náhrdelník. Navlékl jsem ti do chřípí kroužek a do 
uší náušnice, na hlavu jsem ti vložil překrásný věnec. Byla jsi ozdobena zlatem a stříbrem, tvé oděvy byly  
z jemného plátna, hedvábí a pestrých látek , jedla jsi pokrmy z bílé mouky, medu a oleje. Stala ses nesmírně 
krásnou a dosáhla jsi královských poct. Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu; byla dokonalá 
pro důstojnost, kterou jsem na tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina.“ 
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tato metafora přejímána a aplikována na vztah Krista a církve, která představuje Nový 

Jeruzalém.29  

 

Autor však nečerpal pouze ze židovské tradice.  Vzhledem k tomu, že list byl situován do 

oblasti Malé Asie, tedy do prostředí antické kultury, kde se navíc stýkalo mnoho 

filozofických proudů, bylo též potřeba nalézat výrazové prostředky a obrazy pochopitelné 

pro křesťany v tomto helénském prostředí. 

 

Takovým zřejmým prostředkem mohl pro tyto lidi být obraz hlavy a těla, který byl znám 

v politické společnosti, resp. císařském kultu. Dále již tomuto společenství nemusela být 

cizí myšlenka manželství jako osobního vztahu lásky, kterou oproti mocenskému pojetí 

manželství začal hlásat řecký spisovatel, historik a filozof  Plutarchos (45 – 120 po Kr.), 

který popisuje ideál manželů jako harmonické společenství, tzn. ve smyslu stoicismu jako 

absolutní splynutí. Přímo skrze lásku jsou manželé spojeni v novou nerozpustitelnou 

jednotu.30  

 

Jen krátce na tomto místě zmíníme otázku hieros gamos. Jde o tzv. posvátnou svatbu, tedy 

spojení mužského a ženského principu představovaného svazkem mužského a ženského 

božstva (např. svatba Dia s Herou), díky  kterému vzniklo jedinečné, plné a dokonalé lidské 

bytí na  samém prapočátku. „To byly pohanské představy, které židé a později křesťané jen 

příležitostně užívali k vyjádření vztahu Boha (…) a jeho lidu (Izraele, církve), (…) 

Nebezpečnou stránkou těchto představ byla pohanská představa o božské podstatě 

vykoupených, v jejichž duši sídlí božský princip (…), takže k záchraně člověka stačí jeho 

sebepoznání. Tak chápala spasení pozdější gnóze.“31 Na otázku, zdali měla mýtická 

představa hieros gamos vliv na text z listu Efezským, můžeme odpovědět, že autor tuto 

představu jistě znal a nebyla cizí ani adresátům, nicméně autor zcela jasně odmítá 

představu sebespasení, tak jak ji učí gnostický proud, a zřetelně prohlašuje, že spásu přináší 

pouze Bůh Otec skrze svého Syna (srov. Ef 2,4–9).32 

 

 

 

                                                 
29 Srov. ZIMMERMANN Ruben: Geschlechtermetaphorik und Gottesverhältnis. Traditionsgeschichte und 
Theologie eines Bildfelds in Urchristentum und antiker Umwelt, Tübingen: Mohr Siebeck, 2001, 363. 
30 Srov. ZIMMERMANN: op. cit., 340. 
31 POKORNÝ: op. cit., 84-85. 
32 Srov. tamtéž 85. 
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3.2 Institut manželství v době sepsání listu 

 

Manželství v antické době užívalo veliké vážnosti již proto, že se považovalo za nutné 

společenství pro zajištění potomstva. Toto smýšlení je podobné židovskému pojetí, které 

v přednostní funkci manželů vidí plození potomstva, a tedy pokračování rodu.33 Helénská  

a židovská kultura má ještě další společný rys, který nakonec převzalo také křesťanství,  

a sice patriarchální uspořádání společnosti. Toto uspořádání bylo vystavěno na mocenském 

pojetí muže, kdy žena byla svému muži podřízena jako svému pánu a vlastníkovi. Samotný 

svazek usmlouvali jejich otcové, též se dohodli na výši věna, které žena do rodiny přinese. 

Otec nevěsty jí pak aktem předávání svěřil ženichovi, což také znamenalo, že mu předává 

mocenské právo nad jejím životem.34 

 

Nicméně nemůžeme tvrdit, že by se mužové chovali ke svým ženám nějak despoticky. Oni 

sami byli vůči nim vázáni odpovědností a spravedlností. Počínaje Sokratem a Aristotelem 

mimochodem nastal určitý pokrok, neboť manželství již nebylo považováno pouze za nutné 

společenství kvůli plnoprávnosti potomků, nýbrž za životní společenství mezi mužem 

a ženou.35 

 

Když do antického patriarchálního prostředí přišlo křesťanství s hlásáním důstojnosti všech 

lidí – mužů i žen – docházelo nutně ke střetům. „První křesťané žili v patriarchální 

společnosti s typickými vztahy vzájemné nadřazenosti a podřízenosti. (…) Nové 

křesťanství však do tehdejších vztahů vnášelo něco víc než jen lidskost a ohleduplnost. 

V některých momentech patriarchální řád zřetelně narušovalo.“36 To vidíme například 

v radikálním výroku sv. Pavla v Gal 3,28: „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem 

a svobodným, mužem a ženou.“ Je tomu však také v případě našeho textu, kde se sice 

mluví o podřízenosti žen, ale jak si v následujícím oddílu ukážeme, typickou patriarchální 

mentalitu převyšuje. 

 

 

 

 

                                                 
33 Právě kvůli potomstvu byla dříve též hojná polygamie. 
34 ZIMMERMANN: op. cit., 341. 
35 Srov. ARISTOTELES: Etika Nikomachova, přeložil Antonín Kříž, druhé rozšířené vydání, Praha: Petr 
Rezek 1996, VIII,14,15. 
36 KAŠNÝ Jiří: Biblická východiska instituce manželství, in: Studia theologica 28 (2007), str. 39-53, 52. 
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4. Výklad textu 

 

V této kapitole se již začneme zabývat samotným textem. Nejprve si předložíme jeho 

strukturu, resp. různé možnosti, jak lze strukturu textu vytvořit dle různých zřetelů. K tomu 

si zhotovíme jednoduchý syntax pro přehlednost. Nesmíme opomenout ani kontext, do 

jakého je text vložen. 

 

 

4.1 Struktura a syntax 

 

4.1.1 Struktura dle konkrétních výzev adresátům37 

 

A: Úvod: Výzva pro všechny – podřízenost jeden druhému z úcty ke Kristu – v. 21 

B: Napomenutí ženám – vv. 22–24 

 v. 22 – napomenutí 

 v. 23 – odůvodnění 

  v. 23a – odůvodnění na rovině vztahu muže a ženy 

  v. 23b – přejití do roviny vtahu Krista a církve pomocí srovnávací částice 

  v. 23c – christologické odůvodnění 

 v. 24 – návrat k napomenutí ženám (opět pomocí srovnávací částice) 

  v. 24a – církev se podřizuje Kristu 

  v. 24b – tak také ženy svým mužům 

C: Napomenutí mužům – vv. 25–28a 

 v. 25 – napomenutí s ohledem na Kristovu činnost 

  v. 25a – napomenutí na rovině přirozené 

  v. 25b – odůvodnění Kristovou láskou vůči církvi 

  v. 25c – Kristova láska vedoucí k sebevydání 

v. 26 – odůvodnění Kristova sebevydání – posvěcení církve – skrze koupel vody ve 

slově 

v. 27 – Kristova příprava církve připomínající přípravu nevěsty před svatbou 

v. 27a – odůvodnění – aby ji představil (jako svou nevěstu) 

v. 27b – kvality církve v negativním vyjádření (absence skvrn a vrásek) 

                                                 
37 Srov. BAUMERT Norbert SJ, GRUBER Margareta OSF: Muž a žena jako Boží obraz, přeložil Petr 
Hruška, nepublikovaný rukopis, 52. 
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v. 27c – kvality církve v pozitivním vyjádření (svatá a bezúhonná) 

v. 28a – opětovný návrat k napomenutí muže skrze srovnávací částici, zároveň 

přemostění do 3. části s dovětkem „jako své vlastní tělo“ 

C´: Motivace mužů  skrze lásku k sobě samotným – vv. 28b–32 

 v. 28b – odůvodnění skrze lásku k sobě 

 v. 29 – rozšíření tohoto odůvodnění 

  v. 29a – negativní odůvodnění skrze absurditu 

  v. 29b – opak nenávisti k tělu – starost o něj 

  v. 29c – opět srovnání na rovině vztahu Krista a církve 

 v. 30 – církev jako Kristovo tělo 

 v. 31 – citace ze Starého zákona: Gn 2,24 – propojeny obě roviny 

  v. 32 – řeč o velikém tajemství 

  v. 32b – vztaženo na Krista a církev 

A´:  Závěrečné shrnutí – výzva pro všechny (v. 33) 

  v. 33a – napomenutí pro všechny jako jednotlivce 

  v. 33b – napomenutí pro muže: láska ke své ženě  

  v. 33c – napomenutí pro ženy: úcta ke svému muži 

  

Rozdělení podle adresátů je tedy následující: 

A, A´ (vv. 21.33): adresáty jsou všichni 

B (vv. 22 – 24): adresáty jsou ženy 

C, C´ (vv. 25 – 27.28 – 32): adresáty jsou muži 

 

 

4.1.2 Struktura myšlenkového postupu autora38 

 

A: Úvodní výzva – v. 21  

B: Obraz Hlavy a těla – vv. 22–24 

C: Snoubenecká láska, obraz vztahu muže a ženy – vv. 25–27 

C´: Obraz těla a údů a pak především jednota těla – vv. 28–32 

A´: Závěrečná výzva – v. 33  

 

 

 

                                                 
38 Srov. ZIMMERMANN: op. cit., 334. 
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4.1.3 Struktura dle propojení obou oblastí vztahů 

 

Pomineme zde úvodní a závěrečný verš – A,A´ 

 

Vztah muž – žena:  Vztah Kristus – církev:  

B.  v. 22a ẁj  v. 22b 

  v. 23a ẁj  v. 23b.c 

   ẁj  v. 24a 

 o u[t wj  v. 24b 

C.  v. 25a ka qw,j v. 25b.c  

    v. 26 

    v. 27a.b.c 

C´. o u[t wj  v. 28a.  

 ẁj  v. 28b 

  v. 29a.b ka qw,j v. 29c 

  v. 30 

 Společný verš 31 – citace z Gn 2,24 

    v. 32a.b   

 

V této struktuře vidíme propojení mezi oběma oblastmi vztahů pomocí srovnávacích částic 

ẁj (4x), o u[t wj (2x) a ka qw,j (2x). Kromě toho se částice ẁj a o u[t wj objevují ještě jednou 

v závěrečném verši. Díky poměrně hojnému výskytu těchto srovnávacích částic můžeme 

mluvit o struktuře analogie, kdy imperativy mužům a ženám jsou objasňovány vztahem 

Krista a církve. 

 

 

4.2 Kontext  

 

Na první pohled je patrné, že tento text tvoří v kontextu celého listu jedinečný úsek. Je sice 

součástí většího celku „řádu domácnosti“ (5,21–6,9), nicméně výzva manželům vykazuje 

odlišné postavení vedle výzev zbylým dvěma dvojicím (rodiče – děti, otroci – páni). Ačkoli 

je text parenesí a tedy nabádá k realizaci křesťanského způsobu života, je úzce propojen 

s teologickou částí (2,1–3,21), když vztah manželské dvojice přirovnává ke vztahu Krista a 

církve. Tímto tedy text převyšuje svůj parenetický smysl a stává se jakoby pokračováním 

teologického poučení o stěžejním tématu listu, jímž je církev. Tím se také liší od manželské 
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parenese v listu Koloským (3,18n.), který se omezuje pouze na pokyny mužům a ženám 

bez hlubšího teologického zaměření, jak to vidíme v našem textu. 

 

Rámec našeho úryvku syntakticky tvoří dva tvary slova od kořene, f o b−. Ve verši 21 jde  

o podstatné jméno v dativu – e vn  f o,b w| a vztahuje se ke Kristu, ve 33. verši je užito 

sloveso v konj. aor. med. f o b h/t a i ve vedlejší větě žádací směřující k ženám. 

 

 

4.3 Vlastní výklad 

 

Domácí řád, do kterého je náš úryvek zasazen, je jednou z odpovědí na již překonané 

tendence očekávat blížící se příchod Kristův. Křesťané si  začali uvědomovat, že slíbená 

spása nemusí přijít již za života jejich generace, a ucítili potřebu „formovat křesťanský 

životní styl“39 pro další existenci církve. 

 

Jak jsme již zmínili, text domácího řádu uvádí strukturu antické rodiny, tedy ve třech 

rovinách – dvojicích: manželka – manžel, děti – otcové, otroci – páni. Autor se vždy obrací 

nejprve k té z dvojice, jež je níže sociálně postavená a nabádá ji k podřízenosti vůči výše 

sociálně postaveným. 

 

 

4.3.1 Úvodní verš 

 

„Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu.“ (5,21) 

 

Tento verš bývá často přiřazován spíše k předchozímu odstavci (5,18–20), který vypovídá  

o životě žitém v Duchu. Jeho doporučení pak vede ke konkrétním aspektům života ve 

společenství křesťanů, zejména křesťanské rodiny.40 Proto můžeme tvrdit, že je zároveň 

veršem úvodním vzhledem k celému domácímu řádu a je dokonce jakýmsi základním 

pravidlem pro „vnitřní skladbu následujících výzev.“41 

 

                                                 
39 POKORNÝ: op. cit., 78. 
40 Srov. BROŽ Jaroslav: “One flesh”. The Spousal Symbology in Ecclesiology of the Epistle to the Ephesians 
(5:21-33), nepublikovaný rukopis. 
41 POKORNÝ: op. cit., 79. 
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Sloveso podřídit se (ùp o t a,sse i n) nalezneme hned na několika místech Nového zákona, ve 

výzvě k podřízení se politickým vládám (1P 2,13; Tit 3,1; Řím 13,1), duchovním 

představeným (1P 5,5), ve výzvě ženám vůči mužům (Tit 2,5; 1P 3.5; 1 Kor 14,34)  

a otrokům vůči svým pánům (Tit 2,9; 1P 2,18). Co se týče domácích řádů v listech 

Efezským a Koloským, v obou případech je tohoto slovesa užito ve vztahu manželů, 

v našem textu je explicitně vyjádřeno pouze v úvodním verši, do následujícího verše toto 

sloveso doplňujeme. U dětí a otroků se pak neužívá pojem podřizovat se, nýbrž poslouchat 

(ùp a ko u,e i n).42 Samotný pojem podřizovat se znamená vědomě se včlenit do nějaké 

společenské struktury, do určitého společenského řádu, a tato výzva – přijmout společenský 

řád – platí pro všechny. Nebylo by těžké pro člověka výše postaveného přijmout takovou 

společenskou strukturu, kde by ho níže postavený musel poslouchat a měl k němu náležitou 

úctu. Verš ovšem upřesňuje, že tato podřízenost společenskému řádu se má uskutečňovat 

z úcty ke Kristu, nebo též v poddanosti, bázni (evn  f o ,b w|). Skrze společnou víru a společný 

křest jsou křesťané uvedeni do nového společenství – do takového společenského řádu, kde 

podřízenosti a poslušnosti je nadřazena praxe lásky tak, jak to sám Kristus příkladem svého 

vlastního života ukazoval.43 Všichni jsme odkázáni na Boha „s vědomím, že lidský život  

i celé dějiny podléhají Božímu soudu (2 Kor 5,9–11).“44 A toto vědomí by mělo všechny 

křesťany naplňovat bázní před Bohem a odpovědností nejenom vůči Němu, ale též vůči 

sobě navzájem. 

 

Následující kapitoly budou rozděleny podle struktury myšlenkového postupu autora  

a obrazů užitých v textu (viz podkapitola 4.1.2). 

 

 

4.3.2 Obraz hlavy a těla 

 

Tento obraz pro vyjádření vztahu mezi manželi stejně tak i vztahu Krista a církve je 

charakteristický pro následující tři verše, výslovně ho pak používá 23. verš. 

 

 

 

 

                                                 
42 Srov. Ef 6,1.5 
43 srov. např. Gal 5,13: „Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, 
abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou.“  
44 POKORNÝ: op. cit., 79. 
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4.3.2.1 Podřízenost žen 

 

„Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům jako kdyby to byl sám Pán.“ (5,22) 

 

První konkrétní výzva patří ženám – adekvátně k jejich sociálnímu postavení  

a manželským strukturám charakteristickým jak pro řecký, tak pro židovský svět. Tento 

verš bývá dosti kritizován, jelikož údajně neodpovídá požadavkům dnešní doby na 

rovnoprávnost mužů a žen. Někteří lidé se zároveň domnívají, že křesťanství za 

rovnoprávnost mělo bojovat, vždyť rovnoprávnost pochází z důstojnosti přijaté víry a vedl 

k ní již sám Ježíš, když během svého působení měl kolem sebe také okruh žen, které mu na 

jeho misijní činnosti pomáhaly. Dokonce existuje názor, že církev svou úlohu předávat 

poselství o rovnoprávnosti žen a mužů nezvládla a vzdálila se proto cíli, k němuž vedl 

pozemský Ježíš a v určité míře i apoštol Pavel.45 

 

Uvědomme si však, že toto selhání, jak říkají, bylo vedeno, jak jsme již zmínili výše, 

snahou začlenit se do současné společnosti, neboť tendence očekávající příchod Krista 

v blízké době již pominuly a život církve se začal počítat na generace. „Důsledné 

společenské uplatňování pohledu na ženu, který vycházel z víry, by zřejmě narazilo na 

odpor ve společnosti. Jeho přirozeným důsledkem by byla izolace křesťanů nebo jejich 

spontánní vytlačení ze společnosti. (…) Přetvoření patriarchální společnosti bylo tehdy 

nereálné a patriarchální mravy plnily jistou stabilizující funkci. Odsuzovat tehdejší 

křesťany za to, že nebojovali za rovnoprávnost žen, je anachronismus.“46 Byla zde však 

možnost přinést do této struktury něco nového, nové pojetí podřízenosti žen, a tak ji 

proměnit. Takže na jednu stranu společenský řád respektovali a do značné míry se mu 

přizpůsobovali a na stranu druhou ho proměňovali novým pojetím. Joachim Gnilka 

upřesňuje, že v tom, co je závazné, tedy normy, křesťané nacházeli teologickou platnost.47  

 

Tak je tomu také v našem textu, když na prvním místě vyzývá ženy, aby se svým mužům 

podřizovaly. Výzva jde v souladu se společenským ustanovením, avšak ona podřízenost je, 

můžeme říci, do jisté míry relativizována. Jednak již prvním veršem, neboť podřízenost 

ženy „se musí chápat ve smyslu »vzájemného podřizování« obou »z úcty ke Kristu«“,48 

dále však také tím, že není užito stejného slovesa u výzvy ženám jako potom u dětí 
                                                 
45 Připomeňme jeho výrok, že není rozdílu mezi mužem a ženou v Gal 3,28. 
46 POKORNÝ: op. cit., 80. 
47 Srov. GNILKA: op. cit., 275. 
48 JAN PAVEL II.: Apoštolský list Mulieris dignitatem. O důstojnosti a povolání ženy u příležitosti 
Mariánského roku, Praha: Zvon, 1992, čl. 24. 
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a otroků (poslouchat – ùp a ko u,e i n). V neposlední řadě musíme zmínit dodatek „jako Pánu“.  

Tímto je podřízenost žen nasměrovaná na teologickou rovinu ve smyslu, jak o ní Gnilka 

hovořil, neboť vzhledem ke kontextu celého úryvku a vlastně v kontextu celého Písma sv. 

lze s jistotou tvrdit, že se tímto ani tak nemyslí muž, coby „majetnický pán“ ženy, nýbrž 

Kristus.49 Titul o ` ku,ri o j – Pán již v Septuagintě označuje samotné jméno Boží. Tento 

Ježíšův titul tedy vyjadřuje „podstatu osobnosti Krista, Syna člověka a Syna Božího.“50 

V Novém zákoně nesmíme přehlédnout významný text, který se počítá za vůbec nejstarší 

novozákonní, a tedy křesťanský hymnus – Flp 2,6–11. V něm nalézáme důkaz, že křesťané 

již od samého počátku vyznávají, že Ježíš kraluje nade všemi, má svrchovanou autoritu a je 

mu přisuzována božská důstojnost. A to vše v titulu Pán. Zároveň, jak nám hymnus 

napovídá, nesmíme zapomenout, jakým způsobem Ježíš projevil svou božskou důstojnost: 

„sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka (…) ponížil se a byl poslušný až 

k smrti, a to k smrti na kříži.“51 Ježíš přišel sloužit a obětovat svůj život za druhé. 

 

Tento podstatný dodatek tedy již nyní připravuje na obsáhlou teologickou výpověď  

o vztahu Krista a církve a ukazuje, že žena je takovým protějškem svého muže, jakým  je 

církev vůči Kristu a její podřízenost muži je účastí na podřízenosti církve. Poprvé se tak 

představuje propojení roviny vztahu manželů a vztahu Krista a církve, což vede k úsudku, 

že obraz manželství svítí ve světle spojení Krista a církve. 

 

Je také třeba hned na začátku připomenout, že  jak v tomto verši, tak v celém našem úryvku 

se mluví o manželích. Spojení t o i/j  i vd i,o i j  avn d ra ,si n – svému vlastnímu muži – nemůže 

nikoho nechat na pochybách, že jde skutečně o manželskou parenesi. Není tedy důvod 

znepokojovat se myšlenkou, že by náš text podporoval jakékoli sexistické utlačování na 

celospolečenské ani jakékoli jiné úrovni.  

 

 

4.3.2.2 Muž hlavou ženy, Kristus hlavou církve 

 

„Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého 

tajemného těla.“ (5,23) 

 

                                                 
49 V paralelním textu listu Koloským 3,18 tento dodatek chybí. 
50 Pán, in: Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 311 – 312, 311. 
51 Flp 2,7n. 
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Autor navazuje odůvodněním, jako by čtenářům bylo již samozřejmé. Metaforu hlavy  

a údů znali z politické oblasti, mohli jí tedy dobře rozumět také v oblasti manželských 

vztahů. Označením hlava se naznačuje svrchovanost a nadřazenost – tak tento výraz antičtí 

čtenáři znali v souvislosti s osobou vladaře. Avšak muž má být hlavou ženy ne jako její 

svrchovaný panovník, nýbrž jako Kristus je hlavou církve. Proto je důležité porozumět 

tomu, jak se vůči církvi pod tímto titulem projevuje. 

 

Autor listu Efezským používá výraz hlavy vztažený na Krista často, a to ve dvou oblastech. 

Jednak v kosmologické oblasti, kde se Kristus projevuje jako absolutní vladař, pod kterým 

Bůh Otec sjednocuje vše na nebi a na zemi (Ef 1,10) a jemuž je celé stvoření podřízeno (Ef 

1,21n), jednak v eklesiologické oblasti. To je patrné již v další části verše Ef 1,22  

a následujícím, kde přibude k termínu všechno navíc církev. Podívejme se na tyto verše 

blíže: 

 

„Podle tradičního výkladu, založeného na Vulgátě (ipsum dedit caput supra omnem 

ecclesiam), Bůh postavil Krista jako hlavu nad celou církev nebo ho postavil jako hlavu 

‚především‘ nad církev. Řecký text ovšem rozlišuje v tomto verši dvojí vztah Krista – jak 

ke kosmu, tak k církvi. Neovulgáta překládá přesněji vzhledem k řeckému originálu: ipsum 

dedit caput supra omnia ecclesiae. Doslova bychom mohli vv. 22–23 přeložit asi takto:  

 

Všechno podřídil pod jeho nohy daroval ho, takto vyvýšeného, za hlavu církvi, která je jeho 

tělem: plností toho, který naplňuje veškerenstvo ve všech jeho částech.“ 52 

 

Z textu je patrné, že církev má jiné postavení než veškerenstvo, můžeme říci, 

privilegované. Zatímco vůči veškerenstvu zaujímá Kristus výhradně postavení 

neomezeného vládce – o ` p a nt o kra,t wr, k církvi má zcela jiný vztah a pojem hlava má jiný 

význam. 

 

Označení hlava totiž může též znamenat zdroj života a růstu. Je jednotícím principem 

celého svého těla. Přesně takový je Kristus vzhledem k církvi, která je jeho tělem – což 

také uvádí náš verš. Církev je jeho tělem, které sám spasil a kterému tedy dává život. Spolu 

tvoří živý organismus, není zde místo, abychom kdy pomýšleli na církev bez jejího 

Zakladatele a Pána, neboť on je její potřebou, nutností její existence. Podle Petra 

                                                 
52 BROŽ Jaroslav: Kristus – hlava církve listu Kolosanům a Efesanům, http://ktf.cuni.cz/~brozj/ (2,4.2011). 
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Pokorného náš verš přímo navazuje na obraz z Ef 4,15n,53 kde je jasně ukázaná činnost 

Krista, coby živitele svého těla.54 

 

Verš je dále umocněn výrazem swt h ,r − Spasitel,55 čímž je podtrženo, že hlavní místo ve 

verši zaujímá Kristus a že srovnání mezi úlohou muže a Krista není stejnoměrné. Kristus 

má pro církev význam daleko větší než má muž pro manželku. Navíc zájmeno a ut o,j ještě 

více zdůrazňuje jedinečnost Kristova spasitelského činu, a tedy jednoznačnou významnost 

jeho vztahu k církvi. On není pouze jakýmsi konkurenčním zachráncem.56 

 

Vraťme se ale nyní zpět do roviny vztahu mezi mužem a ženou. Má-li být muž hlavou ženy 

tak, aby manželství zůstalo věrným obrazem vztahu Krista a církve, je potřeba vnímat onen 

druhý význam pojmu hlava. Muž by tedy měl být po vzoru Krista tím, kdo přináší své ženě 

prospěch a blaho (jak si také ukážeme v dalších kapitolách), kdo je jejím ochráncem. 

 

 

4.3.2.3 Manželka, církev: charakteristika poslušnosti 

 

„Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem.“ 

(5,24) 

 

Zde je shrnuto poučení ženám. Jsou vyzývány, aby přijali svou vlastní roli vůči mužům ne 

pouze v přirozeném řádu rozdílnosti pohlaví, nýbrž také v křesťanském horizontu.57 Již 

jsme výše uvedli, že podřízenost žen není to samé, co poslušnost dětí a otroků, po ženách 

se tedy nechce, aby se vzdaly své vlastní autonomie a poslušně plnili vše, co jim manžel 

přikáže. Ve světle výše vyřčeného se „podřizování žen nejeví jako ponížení. Lze je však 

vidět jinak, v novém světle.“58 Protože jejich podřízenost vychází z podřízenosti církve 

Kristu, mají být podřízeny ve všem. A podřízenost církve Kristu musí být skutečně plná, 

neboť, jak jsme již dříve uvedli, je na něm absolutně závislá jako na zdroji svého života. 

                                                 
53 Ef 4,15n: „Ale spíše žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po všech stránkách v něho, v Krista, 
který je naše hlava. Z něho celé tělo, tvoří pevnou jednotu, dostává přes jednotlivé klouby výživu, odměřenou 
každé části zvlášť podle práce, kterou koná. Tak tedy ono tělo roste a dělá pokroky v lásce.“ 
54 Srov. POKORNÝ: op. cit., 80. 
55 J. Gnilka ve svém výkladu klade otázku, zda-li pojem sótér pouze popisuje spasitelskou funkci nebo zda-li 
jde již o samotný kristologický titul. Zatímco v mladších listech pavlovského korpusu se mluví o spáse 
vykonané v budoucnu, podle Ef 2,5.8 již zachráněni jsme. Je tedy možné, že tímto posunem 
v soteriologickém výkladu byl v době sepsání listu již titul Spasitel známý. Srov. GNILKA: op. cit., 277. 
56 Srov. tamtéž. 
57 Srov. tamtéž 278. 
58 POKORNÝ: op. cit., 80-81. 
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Ano, církev je na Kristu absolutně závislá, a to může jistě evokovat nepříjemné nařízení 

absolutní závislosti a plné podřízenosti žen vůči svým manželům. Avšak verš chce říci 

zřejmě něco jiného. Církev se svému živiteli a zachránci svěřuje, jistě, s nutností, ovšem 

též s naprostou důvěrou, oddaností a láskou. Ona ví, kým je pro ni Kristus, co pro ni dělá,  

a důvěra v něho (vyjádřena podřízeností) je její adekvátní odpovědí. Bez tohoto 

teologického předpokladu by neměl být verš nijak radikalizován. Musíme mít neustále na 

zřeteli, že vzorem takového muže, jemuž má být manželka plně podřízena, je Kristus.59 

Proto dodatek ve všem již nemusí vyjadřovat plnou poddanost, nýbrž plnou důvěru.60 

 

Zároveň si uvědomme, že obraz vztahu Krista a církve stojí nad vztahem manželů. 

Podřízenost muži by tedy neměla v žádném případě vést k neposlušnosti Kristu a nemělo 

by toto poučení vést k jakémukoli zneužívání!61 

 

 

4.3.3 Obraz snoubenecké lásky 

 

V minulé kapitole jsme se snažili postihnout, v čem tkví podřízenost žen  ve všem. Na 

obrazu církve a jejího vztahu ke Kristu jsme poukázali, že podřízenost vlastně může 

znamenat naprostou důvěru, která je adekvátní odpovědí ženy na lásku a láskyplné jednání 

jejího manžela.  Dále se proto hlouběji zaměříme na muže, jak nás k tomu také samotný 

text vybízí, a na výzvu, aby své manželky milovali po vzoru Krista. V souladu s celým 

textem nepřestaneme sledovat jeho teologickou rovinu, jež se nám v následujících verších 

otevře do velikých rozměrů. 

 

 

4.3.3.1 Výzva mužům k napodobování Krista 

 

„Muži, (každý z vás) ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za 

ni,“ (5,25) 

 

                                                 
59 Tím ovšem nechceme tvrdit, že pokud se manžel ke své ženě nechová jako Kristus, není hoden úcty. 
Připomínáme, že výzvy v textu z listu Efezským jsou cestou k manželství po vzoru Krista a církve. Muži jsou 
tedy vyzýváni, aby se v manželství stávali podobnými Kristu a ženy jsou pak vyzývány, aby projevovaly 
svým manželům úctu. Mluvíme sice o úctě ženy jakožto odpovědi na mužovu lásku, nemyslíme tím však 
úctu podmíněnou jeho láskou. Snažit se svůj vztah rozvíjet v lásce, úctě a porozumění je povinnost obou 
manželů bez rozdílu. 
60 Srov. POKORNÝ: op. cit., 81. 
61 Srov. GNILKA: op. cit., 278. 
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Výzva mužům se neobjevuje poprvé až v křesťanství s napsáním tohoto textu. Pro adresáta 

listu je již známá, neboť již velcí řečtí filozofové (Sokrates, Platon, Aristoteles a další) 

nabádali muže ke spravedlivému a odpovědnému zacházení vůči svým manželkám (viz 

podkapitola 3.2). V kontextu novozákonních spisů můžeme porovnat jednak paralelní text 

z řádu domácnosti v listu Koloským (Kol 3,19), kde se k napomenutí mužům, aby své ženy 

milovali, přidává ještě výzva, aby je neroztrpčovali, a naopak chybí příměr ke Kristu  

a jeho lásce k církvi. Dále si připomeňme verš z listu apoštola Petra (1 Petr 3,7), kde je 

výzva mužům odůvodněna tím, že žena je slabší pohlaví. Proto se k nim mají chovat 

s pochopením. Verš je ještě doplněn o připomínku, že žena je také spoludědičkou milosti,  

a proto je třeba chovat k ní náležitou úctu.62 Oba texty zůstávají spíše na praktické rovině, 

kdežto výzva v našem verši, stejně tak jako v celém úryvku, nabádá k hlubšímu postoji, 

k takovému, jež má být motivován samotným jednáním Krista. Znovu se zde potvrzuje to, 

co již bylo řečeno ve verši 23, kdy jsme mluvili o označení muže coby hlavy ve vztahu 

k manželce. Role muže v manželství není sebeutvrzením, ale sebevydáním k bytí.63 

 

Kristus má být tedy muži vzorem. Zároveň je však zřejmé, že jeho jednání vůči církvi64 je 

jedinečné a nedosažitelné, neboť jeho láska se projevuje sebevydáním, a to konkrétním 

způsobem na kříži. Jedinečnost tohoto aktu lásky je zdůrazněna v řeckém textu, kde je 

užito tvaru v aoristu (ind.aor.akt.), tedy h vga ,p h se n - projevil lásku. Ovšem tato láska je 

zakoušena neustále. 

 

Na kříži se „plně projevuje vzájemné odevzdání ženicha nevěstě“,65 jak můžeme v souladu  

s teologií Nového zákona církev nazvat.66 V následujících verších bude ještě téma ženicha  

a nevěsty rozpracováno dále. Nyní však již poznamenáme, že pravá láska, která je zde 

                                                 
62 Někteří se domnívají, že toto doplnění je jakýsi záchvěv křesťanské nauky o rovnosti ve víře v Krista  
a skrze křest. Nauky, která v době sepsání Petrova listu již přestala být tak horlivě přednášena (viz Gal 3,28), 
nicméně neustále pravdivá.  
63 Srov. GNILKA: op. cit., 279. 
64 To, co možná mnohé zarazí, je, že autor zde uvádí jako důvod Kristovy oběti na kříži pouze církev nikoli 
všechny lidi. Autor zřejmě také zde zamýšlel zůstat věrný své myšlenkové koncepci týkající se církve, proto 
zdůrazňuje její přední – privilegované – postavení v díle spásy, aby pak skrze ni mohl přivést všechno 
k jednotě a smíru s Bohem. Srov. HOPPE: op. cit., 33. Zde, stejně jako v celém našem textu, je stěžejní vztah 
Krista a církve, a proto si autor mohl dovolit nemluvit o oběti kříže pro všechny, nýbrž pouze pro církev, 
která má svůj počátek v probodeném Kristově boku: „Avšak církev se zrodila hlavně z naprostého 
sebeobětování Krista za naši spásu; obětování, jež předjímal ustanovením eucharistie a uskutečnil na kříži. 
Začátek a růst církve »naznačuje krev a voda tryskající z otevřeného boku ukřižovaného Ježíše«; ‚neboť 
»z boku Krista, zesnulého na kříži, vzešlo obdivuhodné tajemství celé církve«. Jako byla Eva utvořena ze 
žebra spícího Adama, tak se církev zrodila z probodeného srdce Krista, který zemřel na kříži.“ Katechismus 
katolické církve, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, druhé doplněné a upravené vydání, 2001, 
766. 
65 Láska, in Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 193 – 197, 195. 
66 Zvlášť patrné je to v knize Zjevení sv. apoštola Jana: např. Zj 19,7n; 21,2.9n; 22,17. 
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vyjádřena láskou snoubeneckou, má vždy povahu oběti.67 Pro manželský vztah to tedy 

znamená, že muž je po příkladu oběti Krista vybízen k sebedarování své ženě, a to 

k sebedarování bezvýhradnému. Můžeme tedy říci, ačkoli toto tvrzení je pro leckoho 

překvapivé, že se jedná, v jistém slova smyslu, o podřízenost mužů ženám.  

 

 

4.3.3.2 Kristova činnost vůči církvi jako své nevěstě 

 

„aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, 

bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.“ (5,26-27) 

 

V této kapitole se budeme věnovat dalším dvěma veršům dohromady, neboť je nelze dost 

dobře od sebe oddělovat již proto, že v řeckém textu jsou složeny ze čtyř vedlejších 

větných celků, které patří k verši 25 jako své větě hlavní. Jde o věty vedlejší žádací 

účelové, třikrát uvozeny spojkou žádací aby − i [ n a, a jedenkrát negativní spojkou žádací 

aby ne − m h ,. Pochopitelně také významově k sobě tyto dva verše patří. Můžeme si též 

povšimnout jistého utvořeného rámu pomocí slov odvozených od kmene a `gi− poprvé 

uvedené jako sloveso posvětil − àgi a,sh | a v poslední části souvětí (v. 27c) jako přídavné 

jméno svatá − a `gi,a. 

 

V těchto verších vůbec nezaznívá jakákoli výzva  ani napomenutí na přirozené rovině 

vztahů mezi manželi, ale je do hloubky rozvinuta tématika Kristova láskyplného jednání 

vůči své církvi, kterou si − jako ženich svou nevěstu − zamiloval. Autor zde zřejmě 

rozpracovává metaforu rituálu přípravy nevěsty na svatbu a zároveň poukazuje na spjatost 

s obřadem křtu.  

 

Očistná koupel nevěsty, která předchází uzavření sňatku, je známá jak v helénském tak 

židovském svatebním rituálu a ve Starém zákoně se tento obraz vztažený na Hospodinovo 

jednání vůči Izraeli též vyskytuje.68 Nevěsta se má představit v čistotě. Avšak v našem 

textu církev zaujímá pasivní roli, ona se pro svého ženicha nepřipravuje, nýbrž sám Kristus 

se své nevěsty ujímá a připravuje si ji, aby ji pak v celé nádheře představil.69  

                                                 
67 Srov. ANDIA Isabel de: Erós a Agapé. Božská vášeň lásky, in: Communio 1 (1999), str. 32-51, 51. 
68 Srov. Ez 16,9, kde je užit obraz koupele nevěsty, aby byla umyta od špíny a připravená pro svého ženicha. 
Tou špínou nevěsty byl myšlen kenaanský původ Jeruzaléma. 
69 Zvláštní aktivní role Krista-ženicha můžeme spatřovat již ve verši 25: „vydal sám sebe za ni“ neboť výraz 
pa re,dw k en – vydal se je utvořen od stejného slovesa (di, do,n a i  – dávat) jako výraz e; kd osij – předávání užívaný 
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Většina interpretací pak v této pasáži vidí souvislost se svátostí křtu. Proto se nyní budeme 

věnovat jednotlivým větným celkům a budeme si všímat, nakolik nám o křestním obřadu 

vypovídají. 

 

Aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Spojení Kristovy smrti a křtu se nachází 

už u svatého Pavla.70 Podle něj jsou věřící v Kristu Ježíši posvěceni (1 Kor 1,2). Je to 

pozitivní účinek křtu vedle negativního – očištění od hříchů (1 Kor 6,11). Svatost 

a očištění od hříchů jsou pro každého věřícího jednotlivě přítomnými, nicméně děje se tak 

uprostřed církve, ve spásném prostoru, který je, v jistém slova smyslu, vyčleněný ze světa  

a přebývá ve sféře svatosti Boží.71  

 

Mluví se zde o koupeli ve vodě a slovem , jakoby ještě více mělo být zdůrazněno, že se 

jedná o křestní rituál. „Obmytí vodou je velmi častý symbol očisty v dějinách nejrůznějších 

náboženstvích.“72 Avšak tím také jakákoli podobnost se svátostí křtu končí. Ještě určitou 

analogii můžeme vidět ve Starém zákoně,73 „v Janově křtu a judaismu tehdejší doby.“74 

Jedná se však o zcela výjimečný akt očištění od hříchů skrze Kristovu krev prolitou na 

kříži. 

 

Otázkou pro mnoho exegetů je, co autor myslel oním slovem – e vn  r̀h ,m a ti. Může buď 

znamenat slovo Boží hlásané, neboli předávání evangelia, na jehož základě se lidé setkají  

s Kristovým dílem spásy, nebo může jít o vyznání víry křtěnce, které je již od počátku 

součástí křestního rituálu. Nejpřesvědčivější možností je tvrzení, že slovem se myslí křestní 

formule, neboť křest, a s ním tedy přijetí do společenství církve, byl vždy spojován se 

jménem Kristovým75 a s odkazem na jeho jméno byla křestní formule již od počátku 

známá.76 

 

                                                                                                                                                    
v řeckém svatebním rituálu pro předání nevěsty  do rukou ženicha (již nad ní tedy nebude mít pravomoc její 
otec, ale manžel). Zároveň se tohoto výrazu užívá také pro vyplacení nevěstina věna. V případě vztahu Krista 
a církve je toto předání jakoby prolomeno, neboť tím, kdo je předáván (vydáván) je ženich a zároveň 
„materiální věno“ je zaměněno za celý jeho život. Srov. ZIMMERMANN: op. cit., 368. 
70 Srov. Řím 6,3: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím 
ponořeni do jeho smrti?“; 1 Kor 1,13: „… Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu 
Pavlově pokřtěni?“ 
71 Srov. GNILKA: op. cit., 281. 
72 Křest, in: Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 188 – 190, 188. 
73 Srov. Archa Noemova, Přechod přes rákosové moře. 
74 Křest, in: Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 188 – 190, 188. 
75 Srov. Např. 1 Kor 6,11; Sk, 2,38; Jak 2,7; Mt 28,19. 
76 Srov. GNILKA: op. cit., 282. 
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Aby si sám církev připravil slavnou.  „Církev není dokonalá sama ze sebe.“77 Nemá moc 

sebespasení, ona sama se svými silami nemůže vstoupit do přítomnosti Boží. To Kristus 

sám (a uvt o .j  e à ut w/|) má zcela aktivní roli, když církev uvádí do Boží slávy. Církev sice 

vysluhuje svátosti – zejména pak vstupní svátost křtu, avšak je to Syn Boží, kdo proměňuje 

starého člověka v nového skrze ponoření do jeho smrti a vzkříšení, kdo ho obmývá od 

hříchů svou prolitou krví a posvěcuje ho, takže v každém křestním aktu se zároveň 

obnovuje svatost celé církve. Jeho smrt na kříži tedy připravuje církev, jak je to také 

zdůrazněno gramaticky, když se tato věta vztahuje k verši 25. Jako slavná – tedy uvedená 

do Boží blízkosti – „vydává svědectví o Boží slávě.“78 

 

Aby byla bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného. Toto negativní vyjádření (že něco 

nemá) poukazuje na mladost církve. Ne mladost v časovém horizontu, ale mladost, kterou 

jí činí Kristus neustále. Mladost, svěžest, krásu. Tyto vlastnosti vycházejí z její svatosti,  

o které se mluví v následujícím větném celku. 

 

Ale aby byla svatá a dokonalá. Negativní vyjádření z předešlé části pokračuje pozitivním: 

vlastnostmi svatá a dokonalá. Můžeme tedy říci, že totéž je vyjádřeno dvěma možnými 

způsoby pro větší rétorický důraz a z toho můžeme usuzovat, že svatost církve je pro ni 

něčím prvořadým. Skrze krev Krista má církev přístup do nebeské svatosti, neboli 

do oddělení pro Boha,79 z prostoru profánního do prostoru Boží svatosti.  

 

Povšimněme si, že kombinace těchto vlastností má rys řeči o obětování (např. obětní 

beránek má být dokonalý, bez vady, mladý, aby se tak ukázala bezúhonnost daru). Tak také 

mluvila církev o Kristu.80 „Neposkvrněnost církve tedy spočívá v jejím vztahu ke 

Spasiteli.“81 Církev je svatá, protože její hlava je svatá. Spolu s ním, skrze jeho 

bezúhonnost a neposkvrněnost, může mít také církev podíl na jeho bezúhonnosti 

a neposkvrněnosti (srov. Kol 1,22). Svatost a dokonalost je cílem Ježíšova láskyplného 

jednání vůči své církvi. 

 

                                                 
77 POKORNÝ: op. cit., 81. 
78 Tamtéž. 
79 Svatost, svatá věc – vdq – je slovo semitského původu a je odvozeno od slova vydělit. To, co je svaté, je 
z profánního prostoru vyčleněno pro Boha. Srov. Svatý, in: Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 
485 – 488, 487n. 
80 Srov. Žid 9,14: „čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez 
poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému.“ 1Petr 1,19: „ale 
drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka.“ 
81 POKORNÝ: op. cit., 81 – 82. 
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4.3.4 Obraz těla a údů 

 

Po delší eklesiologické odbočce či vysvětlení, kdy se mluvilo výhradně o církvi a láskyplné 

činnosti Krista vůči ní, se nyní opět vracíme na přirozenou rovinu, abychom ukázali 

charakter vztahu muže a ženy či spíše základní princip tohoto vztahu, který je neměnný  

a proto neustále platný. 

 

 

4.3.4.1 Motivace mužů milovat manželky jako své tělo 

 

„Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje 

tím lásku sám k sobě.“ (5,28) 

 

Tento verš tvoří most mezi verši 25−27 a následujícími verši. Uvozovací částice o u[t wj  

chce na předchozí verše navázat s konkrétní aplikací a motivací nebo lépe řečeno je 

uzavírá, shrnuje do konkrétního imperativu mužům. Zároveň však již připravuje na další 

povídání o těle, zejména na verš 31, kde autor cituje z knihy Genesis. 

 

I zde zůstává centrální myšlenkou skutečnost, že církev je tělem Kristovým a v této 

skutečnosti je založeno uvažování o lásce manželů. Jinými slovy, láska muže a ženy 

vysvítá skrze lásku Krista a církve, která je ze své podstaty neměnná, a proto jako 

předobraz vždy platná.82 To, co Kristus pro svou církev činí, je základním důvodem 

láskyplného jednání muže ke své ženě. Je tedy jasné, že pokud je imperativ lásky takto 

odůvodňován, musí též muž sám být ukotven v poznání Kristovy lásky. „(…) je třeba, aby 

přinejmenším muž měl zázemí v církvi, která vyznává svou závislost na Kristu, 

a uvědomoval si, že bez tohoto vztahu by ztratil svou naději. Nemůže proto, než přenášet 

jej dále, nechce-li naději ztratit.“83 To znamená, že imperativ mužům, jak nám ho náš text 

předkládá, počítá s jejich zakotvením v církevním společenství. Nejdříve tedy oni sami, 

jako členové církve – snoubenky Kristovy – zakoušejí sebeobětující lásku Krista, aby 

potom utvrzeni v této lásce, po vzoru Krista Snoubence, ji předávali svým ženám. Oni tak 

můžou a mají participovat na té první − Kristově lásce. 

 

                                                 
82 Srov. GNILKA: op. cit., 283. 
83 POKORNÝ: op. cit., 82. 



 38 

Z výše řečeného tedy vyplývá, že text se obrací přímo na křesťanské manžele.84 To, že se 

jedná o manžele, je mimochodem též ukázáno v textu častým používáním přivlastňovacích 

zájmen (své vlastní muže, své vlastní ženy), které jsou oproti paralelní parenesi v listu 

Koloským příznačné pouze pro náš text.85 Vědomě tak zdůrazňují jedinečnost vztahu muže 

a ženy žijící v křesťanském manželství.86 

 

Je třeba říci, že výraz své vlastní tělo neznamená, že by manželka byla tělem svého 

manžela ve smyslu, v jakém je muž její hlavou. Nejedná se o organismus spojený z hlavy – 

muže – a těla, jímž je žena. Můžeme si povšimnout, že také nikde v textu se výslovně 

nepíše, že by žena byla mužovým tělem tak, jako on je její hlavou.87 Spíše jde o zdůraznění 

oné jednoty a pevnosti svazku, který je mezi manželi. 

 

Následující věta − Kdo miluje svou ženu, sebe miluje. − je krátkou vsunutou parenesí, jež se 

stylisticky projevuje jako přísloví, aby tak zapamatovatelnou formou ještě zvýšila důraz 

kladený na předložený imperativ.88 Výrok však „není přímou obdobou výroku o Kristu, 

který miluje církev! Kristus vztah zakládá, muž, jako člen církve je také příjemcem díla 

Kristova. Bere-li je však vážně, nemůže neusilovat o manželství jako pevný svazek, v němž 

se muž a žena stávají jedním organismem (milovat své ženy jako vlastní tělo).“89 

 

 

4.3.4.2 Láska k vlastnímu tělu 

 

„Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus 

jedná s církví,“ (5,29) 

 

Tento verš ještě jednou pro důraz opakuje to, co bylo právě řečeno, avšak tentokrát 

negativním výrokem a také konkrétními činy – jíst a přát, z originálního znění přeloženo 

výstižněji jako živit a hýčkat. 

 

                                                 
84 Text si tedy neklade za cíl nabádat manžele obecně nebo dokonce ženy a muže žijící ve vztahu ať už 
manželském či nikoli. Obrací se výhradně na křesťanská manželství. 
85 Tím ovšem nechceme v žádném případě tvrdit, že by list Koloským nebyl určen pro křesťanská 
manželství.  
86 Srov. POKORNÝ: op. cit., 82. 
87 Srov. BROŽ, “One flesh”. 
88 Srov. GNILKA: op. cit., 284. 
89 POKORNÝ: op. cit., 82. 
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Povšimněme si změny u výrazu tělo. Zatímco předešlé verše mluvily o těle − t o , sw/m a, nyní 

je užito výrazu h ` sa ,rx. Toto označení se více blíží tělu jako masu − tělu z masa a kostí 

neboli biologické tělesnosti oproti výrazu t o , sw/m a, jež označuje spíše celý organismus, 

těleso. Verš tedy klade důraz na péči, jakou člověk projevuje svému biologickému tělu 

místo toho, aby ho nenáviděl. Navíc tato změna již přímo vede k verši 31, kde je též 

použito stejného označení těla – sa ,rx m i,a a poukazuje zde na jedinečnou blízkost muže a 

ženy.90 

 

Již v předešlých kapitolách jsme mluvili o tom, že láska muže by se měla po vzoru Krista 

projevovat bezvýhradným sebedarováním, avšak že sebeobětování Krista na kříži za spásu 

své církve je jedinečným úkonem a sebedarování muže své ženě má mít sice též podobu 

obětování se, přesto však tato oběť bude mít jiný charakter. Tato dvě slovesa − živit  

a hýčkat − tedy prozrazují, jak konkrétně má muž projevovat své ženě lásku, jež má být 

bezvýhradným sebedarováním. 

 

V první řadě vidíme, že se nejedná o lásku pouze emocionální, ale také (a především) 

o lásku vyjádřenou v praktickém etickém požadavku. Pokud je následně verš doplněn 

výrokem o Kristu a církvi, může nám to připomenout, co jsme se vlastně již výše 

dozvěděli: Kristus jedná s církví tak, že si ji připravuje, tedy o ni pečuje, aby byla krásná, 

bez poskvrny a vrásky, svatá a dokonalá. Má-li muž o svou ženu pečovat jako Kristus 

o církev, znamená to, že se má starat o její tělo (aby byla krásná, bez poskvrny) i duši 

(svatá a dokonalá). Je tedy věcí manžela – jeho povinnost avšak též veliké vyznamenání od 

Hospodina, který mu tento úkol svěřuje – aby svou ženu opatroval, nermoutil, byl jí oporou 

a také na praktické rovině se ji snažil hmotně zabezpečit.91 Zároveň mu byl svěřen úkol 

dbát o čistotu její duše a pomáhat jí na cestě k věčné spáse.92 

 

Mějme přitom neustále na paměti, že vztah muže a ženy, jemuž se kladou určité morální 

požadavky, je zakotven ve svém předobrazu vztahu Krista a církve, jak nám to náš úryvek 

neustále předkládá. 

 

 

 

                                                 
90 Srov. GNILKA: op. cit., 284. 
91 V souladu s praxí, která byla po staletí všeobecně a v dnešní době v omezené míře přijímána, že muž je 
živitelem své ženy a celé rodiny. 
92 Srov. ZIMMERMANN: op. cit., 382. 
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4.3.4.3 Církev - Kristovo tělo 

 

„protože jsme údy jeho těla.“ (5,30) 

 

Tento výrok chce ještě více objasnit Kristovu péči o svou církev. Údy jeho těla je každý 

konkrétní křesťan, muži i ženy, kteří byli křtem přijati do společenství církve. Kristova 

péče se tedy dotýká každého křesťana konkrétně, ne církve jako celku, ale církve v jejích 

jednotlivých členech. 

 

Mluvíme-li o Kristově péči vůči svému tělu, které živí (e vkt re,f e i n), můžeme spatřovat 

jistou narážku na eucharistické slavení, při kterém je jednota těla neustále obnovována  

a upevňována. „Všichni pokřtění, kteří tvoří církev, jsou (…) údy jediného Těla Kristova, 

jehož soudržnost zajišťuje a udržuje eucharistický chléb (1 Kor 10,17).“93 „Eucharistie nám 

pokaždé připomíná, že jsme údy těla Kristova (…). Naše spojení s Kristem je tedy 

skutečné“ ,94 jako je skutečná eucharistie, která spojuje vždy v jedno tělo. Všichni se 

k tomuto tělu „připojují křtem (1 K 12,13.27) a eucharistickým společenstvím.“95 

 

Zatímco však sloveso živit – e vkt re,f e i n, které se samo o sobě dá interpretovat v souvislosti 

s eucharistií, ve spojení se slovesem hýčkat – qa , l p ei n  získává význam daleko obsáhlejší. 

V těchto dvou slovesech je uzavřeno vše, co Kristus pro život církve koná. Toto vše 

můžeme shrnout do dvojice pojmů: slovo a svátosti.96 

 

V tomto verši si musíme dále povšimnout ještě jedné zvláštní narážky, a sice, že výrok 

přímo navazuje na vyprávění o stvoření muže a ženy, hlavně pak na verš Gn 2,23,97 který 

„spojuje obraz hlavy a těla a muže a ženy.“98 Neboť poukazuje na počátek, kdy žena byla 

vzata z muže, stejně jako křesťané z Krista, nového Adama. 

 

 

 

 

                                                 
93 Církev, in: Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 50 – 56, 55. 
94 Tělo Kristovo, in: Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 516 – 517, 517.  
95 Tamtéž. 
96 Srov. GNILKA: op. cit., 286. 
97 Gn 2,23: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou neboť 
z manžela byla vzata.“ 
98 POKORNÝ: op. cit., 82. 
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4.3.4.4 Citace z Gn 2,24 sjednocující obě roviny vztahů 

 

„Proto opustí člověk otce i matku a připojí se ke své manželce, a ze dvou se stane jeden 

člověk.“ (5,31) 

 

Ve zprávě o stvoření člověka z druhé kapitoly knihy Genesis ještě zůstaneme, neboť autor 

listu Efezským právě nyní do své parenese manželům vkládá příslušný biblický citát. Není 

nikterak uveden, má tedy zapadnout do celkového myšlenkového sledu. Je spojen 

s předchozím veršem, kdy se mluví o jednom těle tvořeném údy, avšak navazuje již na verš 

29, kde je užito stejného výrazu pro tělo – h ` sa ,rx. 

 

Starozákonní citace se v Novém zákoně objevuje hned na několika místech, avšak vždy 

v souvislosti s porušováním manželské jednoty. V Matoušově a Markově evangeliu Ježíš 

cituje z Geneze poté, co se ho farizeové ptají, zda-li je dovoleno rozvést se se svou ženou.99 

Ježíš poukazuje na skutečnost nerozlučitelnosti manželství, která je dána již od samého 

počátku při stvoření. Ještě apoštol Pavel v listě Korinťanům předkládá totožný verš, resp. 

ho určitým způsobem vykládá, když argumentuje proti pohlavnímu styku křesťanských 

manželů s prostitutkami.100 

 

Náš text oproti tomu již nechce argumentovat proti jakýmkoli nešvarům. Citát je do 

úryvku, dá se říci, pozitivně vsazen, aby doložil napomenutí mužům, a co více, aby ještě 

znovu – pomocí biblických slov – ukázal jedinečnou hloubku vztahu muže a ženy 

v manželství.101 Protože tedy žena byla vzata z muže, muž opouští své rodiče a spojuje se 

se svou ženou. Stávají se tak jedním, nerozlučným tělem, jinými slovy, stávají se tím 

nejužším společenstvím, jaké může vzniknout. Ve starozákonní hebrejštině výraz tělo, resp. 

maso (ָּבָּשר) se používá pro vyjádření příbuzenského vztahu, pokrevního pouta.102 Užívá-li 

se tedy v souvislosti s manželi, chce se tím říci, že muž a žena spojeni manželským 

svazkem, zakládají novou rodinu, jsou jejím novým zdrojem – vzniká zcela nové tělo.103 

 

                                                 
99 Mt 19,3-9; Mk 10,2-12 
100 1 Kor 6,16: „Copak nevíte, že kdo se oddá nevěstce, že je s ní jedno tělo? Je přece řečeno: »Budou dva 
jedno tělo«.“ V tomto případě navíc zřejmě šlo o chrámovou prostituci spojenou s uctíváním pohanských 
božstev. Srov. POKORNÝ: op. cit., 83. 
101 Srov. GNILKA: op. cit., 287. 
102 Srov. např.: Gn 37,27, Iz 58,7. 
103 Srov. BROŽ, “One flesh”. 
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Takový je Boží záměr od počátku stvoření. Ačkoli je tento stvořitelský řád narušen 

hříchem, nic se na jeho platnosti nezměnilo. Již Ježíš v evangeliu poukázal na to, že ke 

zmírnění požadavku nerozlučitelnosti manželů (vydáváním rozlukových lístků) došlo pro 

tvrdost jejich srdce, ale Hospodin sám to tak nezamýšlel. Nejde tedy o stav, který by mohl 

být kdy Bohem uznán za platný.  

 

 

4.3.4.5 Manželství ponořeno do tajemství vztahu Krista a církve 

 

„Toto tajemství je veliké, mám na mysli vztah Krista a církve.“ (5,32) 

 

Nemůžeme ale zůstávat pouze na přirozené rovině, neboť autor sám104 hned důrazně 

vybízí, aby čtenáři verš z Gn 2,24 viděli v souvislosti vztahu Krista a církve. V celém 

úryvku se prolínají dvě roviny vztahů – manželský a vztah církve a Krista, avšak  

v této starozákonní citaci se spojují téměř vrcholným způsobem, neboť „vztah, který 

spojuje manžele, muže a ženu, nám má – podle autora listu Efesanům – napomáhat 

pochopit lásku, která spojuje Krista s církví, onu vzájemnou lásku Krista a církve, v níž se 

uskutečňuje věčný božský plán spásy člověka. Nicméně význam analogie se zde 

nevyčerpává. Analogie užitá v listu Efesanům, která osvětluje tajemství vztahu Krista 

k církvi, zároveň odhaluje bytostnou pravdu o manželství: manželství odpovídá povolání 

křesťanů jen tehdy, když zrcadlí lásku, kterou Kristus – Ženich dává své nevěstě církvi a 

kterou se církev (podobně jako »podřízená«, tedy plně oddaná manželka) snaží Kristu 

opětovat.“105 

 

Autor tak „analogií manželského vztahu k poměru Krista a církve vyzdvihuje manželství 

z horizontu čistě »profánního«“,106 kdy na něj dopadá odlesk tajemství vztahu Krista  

a církve, a tedy ono samo je ponořeno do hloubky a jedinečnosti tohoto tajemství. 

 

Tajemstvím přitom rozumíme obsah, jehož smysl nám není záměrně utajován jako něco 

záhadného, co nesmí být vyzrazeno, ale toto tajemství chce a má být odhaleno. Avšak 

„závoj ukrývající smysl (…) se odhaluje jen těm, kdo mu chtějí porozumět (…) a kdo 

                                                 
104 Zdůrazněné evgw , ukazuje na možnost, že by s tímto jeho tvrzením mohl někdo jiný polemizovat či se od 
tohoto zcela distancovat. Srov. GNILKA: op. cit., 288. 
105 JAN Pavel II.: Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, Praha: Paulínky, 
2005, 409. 
106 HOPPE: op. cit., 69. 
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nepronikají k tajemstvím pouhým rozumem, ale je přijímají jako dar od Boha.“107 Toto 

tajemství se vždy týká zjevení Božího záměru spásy, která se „dějinně uskutečnila skrze 

Ježíše Krista a zpřítomňuje se prostřednictvím církve. Do této všeobjímající reality spásy je 

vtaženo i manželství.“108 Autor našeho textu mluví o velikém tajemství, neboť jeho obsah 

je velmi důležitý, závažný, vždyť se týká samotné podstaty evangelia: Ježíš opustil 

otcovský dům a sestoupil na zem, aby obětoval svůj život pro církev.109   

 

Všimněme si, jak to, co jsme právě řekli, zapadá do citátu z Gn 2,24, ke kterému se tedy 

tímto opět krátce vrátíme, neboť zde můžeme také mluvit o podobnosti obou rovin vztahů, 

kdy se na jedné straně z muže a ženy stává jedno tělo, a na straně druhé, kdy církev je 

Tělem Kristovým. Nelze přitom přehlédnout akcent na velmi silnou intimitu spojení muže 

a ženy,110 používá-li tedy autor tohoto obrazu pro pochopení vztahu Krista a církve, 

můžeme si být jisti, že také tento vztah má být chápán a jednotlivými křesťany prožíván 

v hluboké intimitě (srov. viz. 4.3.4.4 o vzniku nového rodinného pouta mezi manželi). 

 

O tom, že láska znamená vždy oběť a muž se tedy do jisté míry také musí pro svou 

manželku obětovat tím, že jí zcela a bezvýhradně odevzdává svůj život, jsme hovořili již 

výše. Tím máme v uvedené starozákonní citaci ukázány zřejmé podobnosti mezi oběma 

vztahy: odejití z rodičovského domu, bezvýhradné odevzdání  života a  jednota těla. 

 

 

4.3.5 Závěrečný verš 

 

„A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka ať zase svému muži 

projevuje úctu.“ (5,33) 

 

Na závěr se autor naposledy obrací k manželům se svou výzvou. Je to praktický výtěžek 

z toho, co bylo v celém předešlém úryvku řečeno. „Autorovi jde o manželský vztah, jež se 

projevuje ve všedním životě a který je v posledku zodpovědný Kristu.“111  

 

                                                 
107 Tajemství, in: Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad, 51991, 510 – 512, 511. 
108 KASPER Walter: Teologie křesťanského manželství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
1997, 29. 
109 Srov. POKORNÝ: op. cit., 83. 
110 Ve spojení muže a ženy v jedno tělo je patrný též sexuální podtext. Tak také citátu tehdejší čtenáři 
rozuměli. Srov. ZIMMERMANN: op. cit., 381. 
111 HOPPE: op. cit., 69. 
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Zatímco text po úvodním verši začínal výzvou k ženám a až poté se obracel na muže, 

v tomto verši se pořadí adresátů převrací. Nejprve hovoří k mužům, a to s velikým 

nepřehlédnutelným důrazem: ùm e i/j  oì ka qV e [n a ( e[ka st o j, jež by se dalo přeložit jako vy 

jednotlivci, každý nebo každý jeden z vás jednotlivě. Každý muž, kterému je text určen, čili 

křesťanský manžel, má milovat svou ženu po vzoru Krista, který miluje svou snoubenku 

církev.  

 

V případě imperativu ženám již není řečeno, že má být svému muži podřízena, ale že mu 

má projevovat úctu (f o b e i/st qa i). Výraz projevovat úctu je v tomto kontextu jistě 

výstižnější než prostý překlad bát se, který může navozovat představu strachu např. otroka 

před svým pánem. Vždyť tento strach se pojí s láskou, která stojí na prvním místě a je 

jakoby v aktivnější roli. Proto tento strach, který je spíše odpovědí na aktivně projevovanou 

lásku, bude mít blíže k projevu úcty, kdy žena onu lásku přijímá v naprosté oddanosti 

svému manželovi.  

 

Vraťme se tímto nakonec k samotnému počátku našeho úryvku, kde se také mluví  

o projevované bázni, úctě – o úctě ke Kristu. Nyní, po našem výkladu již nemusíme být na 

pochybách, že úcta manželky ke svému manželovi podobně jako úcta církve ke svému 

Ženichovi stojí na totožném základě, kterým je bezvýhradná láska tryskající z Lásky 

vtělené a pro nás obětované. 

 

 

4.4 Shrnutí 

 

Úryvek, jež jsme rozebírali, se nachází v parenetickém oddílu, není však pouhou parenesí 

manželům, nýbrž autor do ní včleňuje též teologickou nauku o církvi v souladu s celým 

listem. To je patrné v celém textu, kde se prolíná vztah muže a ženy se vztahem Krista  

a církve. Účelem tohoto prolínání je skrze manželský svazek pochopit lásku Krista ke své 

církvi a zároveň na tomto vztahu ukázat manželům, jak naplňovat společný život v souladu 

s Boží vůlí. 

 

Autor nabádá ženy k podřízenosti vůči svým manželům, a ty pak zase k tomu, aby své ženy 

milovali. Má se tak dít po vzoru Krista a církve. Z výkladu textu vidíme, jak se tato 

podřízenost a láska mezi manželi má uskutečňovat. V prvé řadě se vše děje ve světle 

úvodního verše (v. 21), který vyzývá k vzájemné podřízenosti z úcty ke Kristu, tedy 
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k poslušnosti společenskému řádu, jemuž je nadřazena praxe lásky. Když se dále mluví  

o podřízenosti žen vůči mužům (v. 22), je tato podřízenost dávána do souvislosti 

s poslušností církve Kristu (v. 24). Kristus je hlavou své církve (v. 23), což znamená, že je 

zdrojem jejího života a růstu, je zároveň jejím Spasitelem, z lásky k ní se za ni obětoval, 

aby ji očistil a posvětil (vv. 25-27). Církev je tedy poslušná Kristu jako tomu, kdo ji miluje 

a dává jí život. Její podřízenost vychází z její absolutní závislosti na Něm, přičemž tato 

závislost je zároveň vztahem bezmezné důvěry, která je odpovědí na Jeho lásku. 

 

Jako je Kristus hlavou své církve, tak také muž je hlavou své ženy. Nejde zde již  

o absolutní závislost na jediném zdroji života, avšak podobnost s Kristem můžeme 

spatřovat v tom, že muž má přinášet prospěch své manželce, má se starat o její tělo i duši  

a opatrovat ji (vv. 25.28-29.33). Také odpověď ženy na tuto láskyplnou péči muže má být 

bezmezná důvěra, jíž autor nazývá podřízeností nebo též úctou (v. 33). Mužova povinnost 

být své manželce ochráncem je zároveň vznešeným úkolem od Boha, který ho staví do 

důstojné role, pro níž má vzor v samotném Kristu. Žena je pak svou podřízeností kladena 

do pozice, kdy má tuto mužovu roli s láskou a úctou přijímat.  

 

Ačkoli autor používá obrazu hlavy a těla a církev je nazývána tělem Kristovým či Jeho údy 

(vv. 23.30), nechce tím říci, že také žena má být tělem svého manžela. Muž a žena jsou 

rovnocennými partnery vztahu a, je-li zde řeč o těle, myslí se tím bytostná jednota manželů, 

pevnost jejich svazku. Stávají se jedním tělem, jež je zcela nová skutečnost v rámci 

intimity rodinných vztahů. To je patrné z uvedené starozákonní citace (v. 31). Tento citát 

nás zároveň přivádí na samý počátek lidských dějin, kdy Hospodin zjevil muži a ženě svou 

vůli, aby spolu žili v nerozlučné jednotě naplněni vzájemnou láskou. Autor však také mluví 

o velikém tajemství, které vztahuje na Krista a církev (v. 32). Ve verši 31 se nám tedy obě 

reality vztahů propojují v jedno (oproti předešlým veršům, kde tyto reality ležely vedle 

sebe a byly poměřovány pomocí srovnávacích částic). Oba vztahy nám poskytují vzájemné 

objasnění, a tím tedy můžeme pochopit jak hodnotu církve coby Kristovy snoubenky, tak 

důstojnost manželského svazku. 

 

Poté, co jsme si náš text blíže představili, se dále pojďme podívat, jak se jeho poselství 

prolíná napříč teologií a jak je uváděno do životní praxe. 
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5. Manželství jako dar při stvoření a jako svátost 
 

V této kapitole se nejprve zaměříme na vztah muže a ženy v jeho základní důstojnosti 

vyplývající ze stvoření k Božímu obrazu, dále hlouběji promyslíme důsledky prvotního 

hříchu pro tento vztah. Tím se dostaneme k manželskému svazku coby svátostnému 

znamení Kristovy lásky a spasitelské činnosti vůči své církvi a nakonec též k podstatě 

samotné svátosti manželství, jak ji známe z církevní praxe. 

 

 

5.1 Muž a žena stvořeni k Božímu obrazu 

 

Člověk je korunou stvoření, obdařený rozumem a svobodnou vůlí. Oproti věcem  

a bytostem, které ho obklopují, je stvořen k Božímu obrazu. Hospodin mu dává rozum  

a schopnost, aby Jej poznával ze světa, jímž je obklopen. Člověk též může poznávat Boží 

vůli a řídit se jí, neboť mu byla dána kromě rozumu i svoboda volby. Jako vrchol stvoření 

je člověk Bohem povolán k odpovědnému spravování a řízení světa, a tím má možnost 

napodobovat Boha v jeho tvůrčí roli. Je-li Božím obrazem, skrývá v sobě obrovskou 

důstojnost, kterou je třeba respektovat a ctít. Proto jsou lidé také povoláni žít ve 

vzájemných vztazích tak, aby jejich důstojnost nebyla pošlapávána, ale chráněna.112 Vždyť 

v každém člověku je možné vidět samotného Boha.  

 

Pro naše pojednání je nyní důležité, že „člověk nebyl stvořen jako izolovaný jedinec: »Bůh 

stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže  

a ženu je stvořil« (Gn 1,27). Bůh uvedl první lidské bytosti do vztahu jednu k druhé, 

každého s partnerem opačného pohlaví.“113 To také vyplývá z pojmu osoby, která je vždy 

definována vztahem k druhému člověku. Proč nesmíme opomíjet jako stěžejní vlastnost 

člověka coby Božího obrazu jeho vztahovost a proč je adekvátní mluvit výsadně o vztahu 

muže a ženy? 

 

Odpověď nalezneme  v základním paradigmatu, že Bohu, který existuje ve třech Osobách, 

je vztahovost vlastní, neboť „jedině Trojjediný Bůh může svobodně stvořit svět, být v něm 

                                                 
112 Srov. PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE: Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání, 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, čl. 11. 
113 MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE: Společenství a služba. Lidská osoba stvořená k Božímu 
obrazu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, čl.10. 
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přítomen, působit v něm, vstupovat do plnohodnotných vztahů ke svému dílu a zejména 

člověku, ale zároveň zůstat na světě zcela nezávislý, vůči světu svobodný, transcendentní 

v pravém slova smyslu.“114 A zároveň, vnímáme-li jeho aktivní vstupování do svého 

stvoření, jinými slovy jeho vztahovost navenek, musí nutně existovat tato vztahovost také 

jako pravzor v Bohu.115 Žije-li tedy Bůh ve vztazích uvnitř sebe, tak také do svého obrazu 

musel vložit tuto vlastnost žít s druhými a pro druhé. 

 

Navíc samotné rysy vnitřního Božího života, jak nám je sám Bůh dává ve zjevení poznat, 

dále vypovídají o charakteru tohoto žití ve vztahu, takže na tomto základě skutečně 

můžeme tvrdit to, co je již jako neměnná pravda zaznamenáno na prvních stránkách Bible, 

totiž, že člověk byl stvořen jako muž a žena, a to ve vzájemném vztahu, ve vzájemné 

jednotě. Vzpomeňme jenom na absolutní nerozlučitelnou jednotu, kterou jsou Otec, Syn  

a Duch svatý vzájemně prostoupeny, „jejich bytí a působení je myslitelné pouze ve 

vzájemných vztazích, a nikoli samostatně“ 116 a toto bytí je zároveň bezvýhradným darem 

jeden druhému. Nakonec toto bytí, jež má povahu daru a je řízeno Láskou, je tvůrčí  

a plodné. Zde se dotýkáme samotné podstaty teologie stvoření a vykoupení.  

 

Zopakujme tedy ještě jednou tři charakteristiky života v Trojici: nerozlučitelná jednota 

Božských Osob, bezvýhradné sebedarování a láska, která je ze své podstaty plodná. Tím 

můžeme více vnímat, že pokud je člověk – obraz Boží – povolán k lásce a společenství, 

pak se toto povolání právě „naplňuje obzvláštním způsobem v plodivém sjednocení“117 

muže a ženy v manželství. „Být člověkem znamená být povolán k meziosobnímu 

společenství. Text Gn 2,18–25 poukazuje na to, že manželství je prvním a do jisté míry 

základním rozměrem tohoto povolání.“118 

 

Na tomto základě můžeme tvrdit, že manželství je Bohem stvořená a chtěná instituce, a to 

již od samého počátku světa. „V »jednotě dvou« jsou muž a žena od začátku povoláni 

nejen, aby žili »vedle sebe« nebo »spolu«, nýbrž jsou povoláni také k tomu, aby žili 

navzájem »jeden pro druhého«.“119 Tím také mají světu vypovídat o láskyplném 

společenství v Boží Trojici. 

                                                 
114 POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Praha: Krystal OP; Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 40. 
115 Srov. tamtéž, 29. 
116 POSPÍŠIL: op. cit., 28. 
117 Společenství a služba, čl. 32. 
118 MD 7. 
119 MD 7. 
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Mluvíme-li o jednotě mezi mužem a ženou, dotýkáme se zároveň tématu jejich vzájemné 

pohlavní odlišnosti. Nelze ji opomenout neboť pohlaví zásadně konstituuje identitu lidské 

osoby, která je buď mužem nebo ženou. „My všichni máme svůj určitý způsob existování 

ve světě, určitý způsob vnímání, myšlení, cítění, vstupování do vzájemných vztahů 

s ostatními osobami, které jsou rovněž definovány svou vlastní pohlavní totožností. (...) 

sexuální totožnost lidské osoby není nějakou společenskou nebo kulturní konstrukcí. 

Pohlavnost patří ke specifickému způsobu existence Božího obrazu.“120   

 

To ovšem znamená, že v Bohu je přítomné jak mužství, tak ženství, nikoli však takovým 

způsobem, že by Bůh byl mužem nebo ženou. Zde se nám spíše vnucuje myšlenka, že by 

měl být mužem, jak je nám často představováno v antropomorfické řeči o Bohu. Avšak 

Bůh nemůže být omezen pohlavností, jak je tomu u lidí, Bůh je duch121 a jeho vnitřní život 

v Trojici je specificky božský – duchovní.122 Ovšem pohlavnost je v něm obsažena, neboť 

On je jejím Tvůrcem. V Bibli a ve všech událostech, ve kterých se nám Bůh dává poznat, 

můžeme spatřovat, že jsou v Bohu přítomny vlastnosti jak mužské, tak ženské, např. síla  

a bojovnost muže a něha a mateřská péče ženy.123 Setkáváme se tedy s mezemi analogické 

řeči o Bohu, „když nalézáme v různých úsecích Písma svatého (zvláště ve Starém zákoně) 

přirovnání, která připisují Bohu »mužské« nebo »ženské« vlastnosti. Nalézáme v těchto 

přirovnáních nepřímé potvrzení pravdy, že oba, jak muž, tak žena, jsou stvořeni podle 

Božího obrazu a podoby. Je-li podobnost mezi Stvořitelem a tvory, je pochopitelné, že 

bible používá o Bohu formulace, které mu připisují jak »mužské«, tak »ženské« 

vlastnosti.“124 

 

Jiná situace ovšem nastává vtělením Syna, kdy přijímá pravé lidství, a tedy také lidství 

s konkrétním pohlavním určením. Bez přijetí určitého pohlaví by nemohla být řeč  

o skutečném vtělení. Kristu zůstalo jeho lidství – mužství také po vzkříšení, 

nanebevstoupení a oslavení. To je mimochodem také významný moment pro nás a naši 

                                                 
120 Společenství a služba, čl. 33. 
121 srov. Jan 4,24. 
122 Srov. MD 8 nebo též KKC, čl. 370: „Bůh není žádným způsobem k obrazu člověka. Není ani muž, ani 
žena: Bůh je čirý duch, a proto v něm není místo pro rozdíly pohlaví. Avšak »dokonalosti« muže a ženy 
zrcadlí něco z nekonečné Boží dokonalosti: dokonalosti matky a dokonalosti otce a manžela.“ 
123 Abychom přiblížili více ženské vlastnosti Boha, o kterých se v Bibli hovoří, připomeňme např. 
starozákonní útěšný a povzbuzující úryvek, kdy Hospodin mluví o své mateřské péči. Iz 49,14-15: „Copak 
může žena zapomenout na své nemluvně, není jí líto plodu vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece 
na tebe nezapomenu!“ 
124 MD 8. 
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tělesnost, neboť Kristus oslavený v těle vyzdvihl naši lidskou tělesnost, a to každého 

člověka – jak muže tak ženy.125 

 

Vraťme se však nyní k důstojnosti člověka vyplývající ze stvoření k Božímu obrazu. Tuto 

důstojnost mají muži i ženy a není proto důvod pochybovat o rovnosti obou pohlaví. Sama 

„Bible nedává žádný podnět k názoru, že existuje nějaká přirozená nadřazenost mužského 

pohlaví vzhledem k ženskému. Navzdory vzájemným odlišnostem se obě pohlaví těší 

implicitní rovnosti.“126  

 

Bohužel z dějin víme, jaká trnitá cesta k uznání rovnoprávnosti mužů a žen vedla a mnohdy 

ještě stále vede. Navíc některé snahy o rovnost obou pohlaví přešly až do nesmyslných 

bojů, kdy se ženy ve jménu emancipace a pro vymezení svého místa ve společnosti 

dobrovolně vzdávají svých specifických schopností, jež jsou však ve společnosti 

nenahraditelné. „Žena nesmí ve jménu osvobození od »vlády« muže tíhnout k tomu, aby si 

osvojovala mužské rysy, proti své vlastní ženské »svébytnosti«. Existuje odůvodněná 

obava, že na této cestě se žena »neuskuteční«. Naopak by se mohla znetvořit a ztratit to, co 

tvoří její podstatné bohatství. A to je bohatství nesmírné! (...) Přednosti vlastní ženské 

přirozenosti jistě nejsou menší než přednosti mužské, jenom jsou odlišné. Žena tedy má - 

jako ostatně i muž usilovat o své uskutečnění jako osoby. Má usilovat o svou důstojnost  

a své povolání na základě těchto zdrojů, podle bohatství svého ženství, které obdržela v den 

svého stvoření a které stále dědí jako výraz Božího obrazu a podoby, jež jsou jí vlastní.“127 

 

Odlišnosti mezi pohlavími můžeme tedy vnímat zcela jiným způsobem než v nich spatřovat 

nerovnost, jíž je třeba setřít tak, jak nám nabízejí např. dnešní gendrové směry. Jak muži 

tak ženy mají svá specifika a, jak jsme před chvílí poznamenali, tyto specifické vlastnosti 

jsou nenahraditelné. A co více, vzájemně se doplňují, jsou vůči sobě komplementární. 

Z toho také vyplývá, že „muž a žena potřebují jeden druhého k tomu, aby dosáhli plnosti 

života.“128 

 

                                                 
125 To, že v Kristu je oslaveno nejenom mužství, ale též ženství, spatřujeme na osobě Panny Marie, jejíž 
„nanebevzetí (...) je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů.“ KKC 
čl. 966. 
126 Společenství a služba, čl. 36. 
127 MD 10. 
128 Společenství a služba, čl. 36. 
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Vždyť také ve zprávě o stvoření, z které zde čerpáme, se píše, že Hospodin utvořil ze žebra 

muže ženu, aby mu byla pomocnicí. Do té doby se totiž nenašla pomoc mu rovná.129 

Pomoc v tomto případě však neznamená, že žena bude svému muži sloužit. Ona je vedle 

něho postavená jako jeho partnerka, je mu rovnocenná v důstojnosti i ve svém úkolu. Sám 

Bůh je ve Starém zákoně často nazýván pomocníkem svého lidu, kterého se ujal.130 

„Pomoc, kterou muž potřebuje, je spíše někdo, kdo by mu připomínal a pomáhal naplnit 

nejhlubší cíl jeho života: totiž milovat. Muž tedy jinými slovy potřebuje ženu, aby se stal 

plně člověkem, právě tak, jako žena potřebuje muže.“131 

 

Pohlavní odlišnost, tedy „tělesné mravní a duchovní odlišení i vzájemné doplňování, je 

zaměřeno na dobro manželství (...). Harmonie dvojice i společnosti zčásti závisí na 

způsobu, jakým se mezi pohlavími prožívá vzájemné doplňování, potřeba vzájemné 

pomoci a opory.“132 

 

 

5.2 Manželský vztah narušený hříchem 

 

V předešlé kapitole jsme se věnovali obrazu Božímu, jak se naplňuje v manželském vztahu, 

kde nerozlučná jednota muže a ženy, jejich láska vedoucí k vzájemnému sebedarování, 

věrnost a plodivá síla umožňující předávat život vypovídají o vznešených charakteristikách 

trojjediného Boha a mají na nich podíl. Ze zkušenosti však víme, že takto harmonicky 

nahlíženo manželství bylo poznamenáno hříchem, jako celé stvoření, které Hospodin učinil 

velmi dobré.133 Realita hříchu je ve vztahu mezi mužem a ženou o to bolestnější, že ho 

zasáhla přímo v jeho středu. To znamená, že hřích nepřišel nějak z vnějšku, aniž by oba 

tušili jak. Naopak, pokušitel zaútočil přímo na ně – na Boží obraz, když lživě znejistil 

jejich postavení vůči svému Stvořiteli. Chtěli být jako Bůh a odepřeli mu tak svou 

poslušnost, která je měla chránit.  

 

Toto jejich rozhodnutí pak mělo za důsledek „přerušení původní jednoty, z které se člověk 

těšil ve stavu prvotní svatosti: jednoty spojení s Bohem jako pramenem jednoty uvnitř 

vlastního »já«, jednoty vzájemně potřebného vztahu mezi mužem a ženou (osobní 

                                                 
129 Srov. Gn 2,18-25. 
130 Srov. např.: Ex 18,4, Žl 33,20. 
131 HEALYOVÁ Mary: Muži a ženy jsou z ráje. Průvodce Teologií těla Jana Pavla II., Praha: Paulínky, 2009, 
29. 
132 KKC, čl. 2333. 
133 Srov. Gn 1,31. 
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společenství), a konečně ohleduplné jednoty ve vztahu k vnějšímu světu, k přírodě.“134 

Zaměříme-li se na rovinu manželství, pak namísto prožívané rovnosti a vzájemné pomoci 

se mezi mužem a ženou rozvinul „vztah soupeření, který se často projevuje na straně muže 

jako ovládání a na straně ženy jako manipulace. Muž a žena nemohou být jeden bez 

druhého člověkem, a přesto jsou oba pokoušeni, aby sobecky usilovali o sebeprosazení  

a sebezajištění na úkor druhého.“135 Tento závažný důsledek hříchu je v Bibli popsán slovy 

pronesenými k ženě: „Po svém muži budeš dychtit, ale on ti bude vládnout“ (Gn 3,16). 

Cítíme, jak tato slova mluví hlavně v neprospěch ženy, neboť vzájemná rovnost a jednota 

jsou ohrožovány  touhou muže ovládat ženu, mít ji za své vlastnictví, avšak je tím rovněž 

umenšována důstojnost muže.136 

 

Avšak jako je člověk navzdory zatížení hříchu stále schopen poznávat Boha (neboť Boží 

obraz byl sice zatemněn nikoli však zničen), tak také manželé jsou stále schopni tvořit 

společenství lásky otevřené pro předávání nového lidského života, jež by poukazovalo na 

svého Stvořitele. Navíc, epizoda pádu člověka končí Hospodinovým příslibem záchrany, 

který, jak víme, se završil v jeho Synu. Boží milosrdenství převažuje nad realitou hříchu  

a celé dějiny spásy o tom podávají zprávu stejně tak, jako svědčí o tom, že manželský 

svazek svou důstojnost hříchem nepozbyl. Naopak, vzpomeňme, co jsme v našem 

pojednání již mnohokrát zdůraznili, totiž že Hospodin obrazu manželství neustále používá, 

aby vyjádřil svůj vztah k lidu, který miluje.  

 

Nic to však nemění na tom, že jak člověk tak instituce manželství potřebovali záchranu  

a obnovení počáteční harmonie. Kristus přišel na svět pro spásu každého člověka. Přišel 

jako lékař do míst, která byla ovládána zlem, rozepří a konflikty. Takovým místem bylo 

tedy také manželství. Boží Syn přijal lidství, aby lidství bylo uzdraveno, ale jak můžeme 

tvrdit, že přijal manželství, aby také manželství bylo zachráněno? Jinými slovy, jakým 

                                                 
134 MD 9. 
135 HEALYOVÁ: op.cit., 41-42. 
136 Srov. MD 10. Ačkoli jsou tato slova určena přímo manželům, vidíme toto zatížení prvotním hříchem také 
na celospolečenské rovině všude tam, kde je žena diskriminována, znevýhodňována či jakkoli jinak je její 
důstojnost na úkor muže umenšována (nesmíme opomenout též oblast pornografického průmyslu  
a prostituce). Tématu o důstojnosti ženy jsme se již krátce věnovali v kapitole o pohlavní odlišnosti. Existuje 
však také otázka důstojnosti muže. Bůh svěřil muži důležitý úkol opatrovat svou ženu. Jestliže jsme 
v dřívějších kapitolách řekli, že v dnešní době je podřízenost muži přežitek, vidíme v tom velmi silnou 
neochotu přijmout tuto mužovu roli, tento jeho vznešený úkol. Pro dnešní emancipované ženy se jeví jako 
skutečný problém, že by muži měli být jejich hlavami, a to ne již proto, že by tímto pojmem rozuměli 
despotické vlastnění ženy. Ony se čím dál více stávají natolik samostatnými, že odmítají mužovu pomoc, 
odmítají jim dávat svou důvěru, věří pouze v sami sebe, ve své schopnosti. To by však mohlo mít za neblahý 
důsledek ztrátu důstojnosti muže, neboť muž, jehož žena nepotřebuje, ztrácí své místo, svou hodnotu. Zde 
tedy docházíme k úsudku, že dnes nestačí obhajovat pouze důstojnost ženy, ale též, a možná více než kdy 
jindy, důstojnost muže. 
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způsobem se Kristus, který „nezaložil rodinu“ mohl dotknout manželských vztahů? Právě 

na tomto místě se opět po delší odmlce vrátíme k našemu textu z listu Efezským. 

 

 

5.3 Svátostná povaha manželství 

 

Kristus se v celém Novém zákoně, našeho textu nevyjímaje, představuje jako Ženich, 137 

podobně jako Otec se nazýval Ženichem či Manželem svého lidu – Izraele. Obraz 

manželství je v celé Bibli užíván nikoli v pouhé symbolické řeči, nýbrž s takovou silou  

a hloubkou, že tím samotné přirozené manželství bylo povýšeno na nadpřirozenou rovinu, 

a tak v „porozumění manželství jako znamení svazku s Bohem tkví vposledku jeho 

pochopení jako svátosti.“138 

 

V Novém zákoně je svátostná hodnota manželství ukázaná v novém světle, neboť 

manželský svazek se jako takový ve své přirozené rovině stává znamením svazku Krista 

s jeho lidem – církví, pro kterou se jako její Snoubenec obětoval svou smrtí na kříži. Tím je 

manželství „zásadním způsobem včleněno do vykupitelského díla Ježíše Krista.“139 Spojení 

Krista a církve dále pak „jako »veliká svátost« rozhoduje o svátostnosti manželství“140 

mezi mužem a ženou, neboť „láska a věrnost mezi Kristem a církví není pouhým vzorem 

pro manželství a vzájemné odevzdání muže a ženy není pouhým obrazem a podobenstvím 

odevzdání Kristova života církvi. Láska muže a ženy je daleko spíše zpřítomňujícím 

znamením Boží lásky a věrnosti, jež nám zjevil Bůh jednou provždy skrze Ježíše Krista  

a jež zpřítomňuje prostřednictvím církve.“141 

 

Pro mnohé teology je ústředním textem vypovídajícím o svátostnosti manželství (a dále 

také již o svátosti manželství jakožto jedné ze sedmi svátostí církve) právě text z listu 

Efezským 5,21–33. V nemalé míře to způsobil samotný překlad z řeckého slova t o, 

m ust h,ri o n do latinského sacramentum, kdy v následné tradici byl tento pojem vysvětlován 

jakožto svátost. Avšak dnešní biblická exegeze se shoduje v tom, že autor nikterak 

nezamýšlel pojmem t o , must h ,ri o n vyjádřit podstatu svátosti manželství, jak ji známe dnes. 

                                                 
137 Srov. Mt 9,15; Mt 22,1-14 (srov. Lk 14,16-24); 25,1-13; Jan 3,29; 2 Kor 11,2; a zejména kniha Zjevení sv. 
apoštola Jana, kde je popisována budoucí svatební hostina Beránka se svou nevěstou církví: např. Zj 19,7nn; 
21,2. 
138 KASPER: op. cit., 27. 
139 Tamtéž. 
140 MD 23. 
141 KASPER: op. cit., 29. 
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Ovšem ve smyslu toho, co bylo v předchozím odstavci řečeno o zpřítomňujícím znamení 

Boží lásky ve svazku muže a ženy, můžeme náznaky svátostného pojetí manželství v tomto 

textu právem spatřovat.142 

 

 

5.4 Podstata svátosti manželství 

 

Z výkladu úryvku z páté kapitoly listu Efezským jsme se dozvěděli, že text byl autorem 

psán pro křesťanské manžele a na základě toho, co bylo dále řečeno, nám je jasné, že 

svátostné manželství je realitou, jež vzniká mezi mužem a ženou, kteří jsou křtem 

zakotveni v Kristově církvi a v ní zakoušejí jeho lásku, jež je láskou Ženicha vůči své 

nevěstě. Svátostné manželství integruje manželství přirozené, které již samo ze své 

podstaty symbolizuje Boží věrnost a vztah Boha s člověkem. Přirozené manželství se 

zakládá vzájemným, svobodným a bezpodmínečným souhlasem muže a ženy, že jeden 

druhému darují právo na sebe a vytvoří společenství, které bude mít trvalý charakter a bude 

otevřené pro předávání života. 

 

Protože však přirozené manželství bylo zasaženo hříchem, Kristus ho přišel uzdravit tím, 

že ho zakomponoval do díla spásy, a tak jej milostí pozdvihl do nadpřirozené roviny. 

Svátostné manželství tedy navíc, oproti přirozenému manželství, obsahuje realitu vztahu 

Krista a církve, zjevuje ji, a tím, že je zároveň v této realitě samo obsaženo, je prostředkem 

k posvěcení křesťanských manželů, což znamená, že „manželská láska a věrnost těch, kteří 

zůstávají skrze víru a křest »v Kristu«, je zvláštním způsobem zasažena, nesena, 

očišťována a naplňována láskou a věrností Boží v Ježíši Kristu.“143 

 

Pozdvižením manželství do nadpřirozené roviny se také obnovuje Boží obraz v jednotě tří 

božských Osob. Jde o takovou jednotu, která zároveň nikterak neodosobňuje. Tak také 

manželé se stávají jedním tělem, aniž by tato jednota dvou zastírala jejich osobní 

individualitu, když se zcela a bez výhrad jeden druhému darují duchovně, ovšem i tělesně. 

„Jejich sjednocení v jednom těle nevyjadřuje prostě určitou biologickou nezbytnost, nýbrž 

především záměr Stvořitele, jenž je přivádí k tomu, aby spolu sdíleli radost, že jsou 

stvořeni k jeho obrazu.“144 Sexuální spojení se tak může stát symbolem manželské lásky, 

                                                 
142 Srov. tamtéž; také GNILKA: op. cit., 288. 
143 KASPER: op. cit., 32. 
144 Společenství a služba,čl. 39. 
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neboť umožňuje dát sebe tomu druhému totálním způsobem a jednou pro vždy, a zároveň 

ho přijímat v jeho jedinečnosti. 

 

Stávat se stále více takto Božím obrazem a vydávat světu svědectví svým vlastním 

životem, to je úkol, ke kterému jsou křesťanští manželé povoláni. Při uzavírání 

manželského svazku k tomuto úkolu získávají od Boha svátostnou milost, která jim má 

pomáhat v každodenním životě. „Duch, kterého vylévá Pán, dělá srdce novým 

a uschopňuje muže i ženu, aby se navzájem milovali, tak jako Kristus miloval nás. 

Manželská láska tím dosahuje plnosti, ke které je vnitřně určena. Stává se totiž zvláštním, 

specifickým způsobem, jímž jsou manželé účastni na samotné lásce Krista, který se 

obětoval na kříži, a jsou povoláni, aby z této lásky žili.“145 Proto jsou „posilováni a jakoby 

svěceni k povinnostem a důstojnosti svého stavu zvláštní svátostí; její silou plní svůj úkol 

v manželství a v rodině a prodchnuti Kristovým duchem, jenž naplňuje celý jejich život 

vírou, nadějí a láskou, spějí stále více k vlastní dokonalosti a k vzájemnému posvěcení, 

a tím i ke společné oslavě Boha.“146 Musí však oni sami chtít s touto milostí spolupracovat, 

neboť svátostná milost se zde stává prostředkem svatosti, nakolik je jeden druhému 

pomocníkem na cestě k posvěcení a nakolik jsou manželé pro svět znamením Kristovy 

lásky.147 

 

 

Exkurs: Manželství jako eschatologické znamení 

 

Manželství je, jak již bylo řečeno, znamením snubního vztahu Krista a církve. Kristus si 

vyvolil církev za svou snoubenku a tento láskyplný snoubenecký vztah může církev  

a každý jednotlivý křesťan již na tomto světě zakoušet. Avšak tento pozemský život je 

pomíjitelný stejně jako je konečná pozemská existence vůbec. Kdybychom měli naději na 

vztah s Kristem pouze pro dobu, co jsme na zemi, bylo by to velmi chudé a neúplné. 

Kristus však připravil pro svou církev život ve věčné radosti, který přijde na konci věků. 

Tento život opět přirovnává k manželství, resp. k věčné nebeské svatební hostině, což je 

pro manželství také dalším významným momentem. Manželství tedy není pouze znamením 

                                                 
145 JAN PAVEL II.: Apoštolská adhortace Familiaris consortio. O úkolech rodiny v současném světě, 
Praha: Zvon, 1992, čl. 13. 
146 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, ze 
dne 7. prosince 1965), in Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
22002, 173 - 265, čl. 48. 
147 Srov. PAPEŽSKÁ RADA PRO SPRAVEDLNOST A MÍR: Kompendium sociální nauky církve, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, čl. 220. 
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Krista a církve zde na zemi, ale též eschatologickým znamením naděje. „Svatební oslavy 

jsou názorným obrazem radosti a naplnění veškerenstva na konci věků.“148 

 

Přesto musíme tvrdit, že manželství mezi mužem a ženou je pouze veličinou tohoto světa, 

který pomine.149 Je tedy tímto eschatologicky relativizováno, avšak nesmíme v tom vidět 

snižování jeho hodnoty, spíše naopak tím dostává nový smysl. Neboť, pokud bychom chtěli 

v manželství spatřovat poslední veličinu, mohli by pak samotní manželé upadat do 

pokušení projektovat do svého manželství či do jednoho z partnerů přehnaná očekávání, 

která však nemůžou být naplněna, což by vedlo k častým zklamáním.150 Eschatologická 

naděje tedy v posledku manžele osvobozuje, neboť „váže oba partnery na Boha, a tak brání 

tomu, aby byl jeden druhým zotročen.“151 

 

Navíc, „eschatologicky podmíněná křesťanská svoboda znamená především to, že 

manželství není jediným možným povoláním a naplněním člověka. Právě kvůli svobodě od 

manželství a uvnitř manželství existuje charisma pro ty, kteří žijí v celibátu.“152 

 

Manželství a celibát jsou dvě povolání, o kterých nelze tvrdit, že by jedno bylo důstojnější 

či větší než druhé. Obě křesťanské životní formy, které musí být chápány ve vzájemném 

vztahu, plní svou nezaměnitelnou úlohu skrze své specifické charisma a obě vyjadřují  

a prožívají svým specifickým způsobem „jediné tajemství smlouvy mezi Bohem a jeho 

lidem.“153 Jako jsou manželé znamením vztahu Krista a církve, pak ti, kdo žijí v celibátu, 

uskutečňují již zde na zemi své naprosté odevzdání svému Ženichovi, očekávají 

„eschatologickou svatbu Krista s církví (a tak předjímají) ve svém těle nový svět budoucího 

zmrtvýchvstání.“154 

 

Aby svůj život mohli vést pravdivě a smysluplně jak křesťanští manželé, tak lidé žijící 

v celibátu, musí žít vedle sebe a vzájemně si být obohacením. Neboť, „jako člověk, který 

zůstal svobodný kvůli Kristu, odhaluje názorně tomu, který žije v manželství, jeho 

svobodu, tak naopak eschatologická povaha manželství ukazuje lidem, kteří žijí v celibátu, 

                                                 
148 KASPER: op. cit., 38. 
149 Srov.Lk 20,34: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají.“ 
150 Srov. KASPER: op. cit., 38. 
151 KASPER: op. cit., 39. 
152 Tamtéž. 
153 FC 16. 
154 Tamtéž. 
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že eschatologická existence nesmí znamenat útěk od světa, nýbrž zvláštní dimenzi služby 

světu a bližnímu.“155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 KASPER: op. cit., 39. 
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6. Velikost morálních požadavků kladených na manžele 
 

Náš úryvek, ač vykazuje teologické tendence, je součástí parenetického oddílu, ve kterém 

klade významný požadavek morálního jednání muže a ženy žijících v manželství. Morální 

učení církve je mnohdy chápáno pouze jako soubor pravidel, zákazů a příkazů, které je 

třeba dodržovat, přičemž motivy pro toto dodržování můžou být různé od touhy jednat 

správně (jak se sluší na křesťana) až po strach z věčného zatracení. V tomto pojetí však 

chybí rozměr vztahu k Bohu, který by měl v první řadě určovat motiv lidského jednání 

v jeho mravním aspektu. Proto se nyní krátce zaměřme na pramen morálního jednání 

člověka vůbec, tak jak nám ho Bible předkládá. 

 

 

6.1 Morální jednání jako důsledek zkušenosti s Bohem 

 

„Morálka, i když není druhořadá, je až na druhém místě. Na prvním je zakladatelská Boží 

iniciativa, kterou teologicky vyjadřujeme pojmem daru. V biblické perspektivě se morálka 

zakládá na předem daném daru života, rozumu a svobodné vůle (stvoření) a především na 

zcela nezasloužené nabídce privilegovaného důvěrného vztahu člověka k Bohu (smlouva). 

Morálka není na prvním místě odpovědí člověka, nýbrž zjevením Božího záměru a Božího 

daru. Jinými slovy pro Bibli je morálka důsledkem zkušenosti s Bohem, nebo přesněji, 

důsledkem zkušenosti, kterou v člověku čistě zdarma daným darem působí Bůh.“156 

 

Na prvním místě je tedy Boží iniciativa, kdy Bůh tvoří člověka jako korunu svého stvoření, 

který je jeho obrazem. „Stvoření se svými morálními důsledky je dar počáteční  

a základním Božím darem zůstává, ale není to dar jediný a poslední. Bůh zjevil svou 

nekonečnou dobrotu víc, nežli stvořením: obrátil se na své lidské tvory zvláštním 

způsobem ve vyvolení izraelského národa a ve smlouvě, kterou s ním uzavřel; současně tím 

zjevuje správnou cestu lidského jednání.“157 

 

Boží iniciativa pokračuje tím, že působí v lidských dějinách. Vstupuje s člověkem do 

vztahu, kterou pečetí smlouvou s ním i s celým lidským pokolením. Napříč Biblí můžeme 

spatřovat, jak si Bůh volí jednotlivé lidi i celé národy a skrze smlouvu se zaručuje, že od 

nich nikdy neodstoupí, bude je vždy chránit a pomáhat jim. Nabídka tohoto vztahu se skrze 
                                                 
156 Bible a morálka,čl. 4. 
157 Tamtéž čl. 14. 
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vtěleného Syna Božího otevírá celému lidskému rodu a každému člověku konkrétně. Kdo 

přijme tuto nabídku a vstupuje do intenzivního vztahu se svým Stvořitelem, nemůže jinak 

než odpovídat na Jeho láskyplné jednání s vděčností, jež se dále projevuje konkrétním 

mravním jednáním. Skutečně, základ morálky je třeba spatřovat ve zkušenosti Boží dobroty 

a lásky.158 

 

Můžeme si povšimnout, že jsme se tímto dostali k tématu láskyplného jednání Boha vůči 

člověku a jeho odpovědi, což nám právem připomíná náš text z listu Efezským. Vrátíme se 

tedy nyní opět k našemu tématu, když připomeneme, že obraz manželského vztahu Bůh 

často v dějinách používá, aby vyjádřil charakter vztahu ke svému lidu.159 Nakonec je tímto 

vyjádřen také vztah Krista k církvi a skrze církev ke všem lidem, jež je uzavřen novou  

a věčnou smlouvou skrze Kristovu krev prolitou na kříži. Tím tedy vidíme, jaké důležité 

postavení zaujímá manželství před Bohem a do jaké vznešenosti je instituce manželství 

Bohem oděna. 

 

 

6.2 Výzvy obsažené v manželském slibu 

 

V páté kapitole jsme se věnovali manželství vycházejícímu již ze samotného počátku 

stvoření a manželství jakožto svátostnému svazku, jež pro svůj každodenní život čerpá 

svátostnou milost. Pokud manželé onu milost posvěcující pro svůj vztah nevyhnutelně 

potřebují, znamená to mimo jiné, že manželství je dynamický proces – cesta, na které se 

oba manželé snaží stávat lepšími, aby se tak líbili Bohu i sobě navzájem. Jinými slovy, 

uzavřením manželské smlouvy nebylo manželům automaticky dáno, aby se bez jakýchkoli 

konfliktů přenesli „na křídlech lásky“ až na konec svého pozemského života. Manželé jsou 

pozváni, aby čerpali z Boží milosti, která jim byla dána, aby se tak spolu s Hospodinem 

radovali ze společného života a zároveň v důvěře v Jeho pomoc a sílu se snažili překonávat 

obtížnější etapy na této cestě. Veliký úkol vytvářet krásný a plnohodnotný vztah však 

spočívá na samotných manželích. 

 

To, že se mnohdy nedaří takový vztah žít a že lidská slabost způsobená hříšností člověka se 

neustále vkrádá do mezilidských vztahů (v našem případě manželských), ví také Bible  

                                                 
158 Srov. Bible a morálka, čl. 53. 
159 Srov. prorocká literatura: např. Iz 54,4-8; 62,4n; Jer 2,2; 31,3; Ez 16,1-43.59-63; v knize Ozeáš dokonce 
samotná postava proroka svým manželstvím s milovanou však nevěrnou ženou symbolizuje vztah Boha 
k Izraeli.  



 59 

a věděl to i autor listu Efezským, když se s takovou pečlivostí snažil nabádat křesťanské 

manžele, aby žili své manželství podle vzoru Krista a církve tak, jak to Bůh zamýšlel 

s mužem a ženou již od počátku. 

 

Nyní se tedy vraťme k textu, který jsme rozebírali, a s jeho pomocí se přesuňme na rovinu 

morálního uvažování manželství. Jaké morální požadavky jsou na manžele kladeny, v čem 

tyto požadavky nalézají své opodstatnění a oporu, k čemu jejich dodržování vede? 

Abychom se neztratili v přemíře výzev, jež mají manželé mezi sebou plnit, pro jejich 

vymezení použijeme manželský slib, kde se muž a žena vzájemně zavazují k plnění jeho 

obsahu. 

 

 

6.2.1 Láska a úcta – dva pilíře manželství 

 

„A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka ať zase svému muži 

projevuje úctu.“ (Ef 5,33) 

 

Hned zpočátku zdůrazníme, že požadavek lásky a úcty jako takový je oboustranný, týká se 

tedy jak muže tak ženy. Láska a úcta spolu velmi úzce souvisí. Jde o dva způsoby 

vyjadřování jedné jediné skutečnosti v intimitě manželského vztahu. Proč však autor použil 

tyto rozdílné způsoby pouze pro muže nebo pouze pro ženu, lze vysvětlit pomocí jakéhosi 

rozdělení rolí na aktivní a pasivní, které mohou být patrné v přirozeném založení muže a 

ženy, kdy muž má tendence lásku k manželce projevovat svým aktivním působením, svou 

starostlivostí a péčí, kdežto žena pak lásku vůči svému muži vyjadřuje spíše svou úctou.160 

 

Jelikož jde o imperativ, znamená to, že bylo třeba adresátům listu tyto požadavky 

připomenout a vybízet je k jejich plnění. Což také znamená, že ačkoli, dalo by se říci, 

vycházejí z přirozenosti muže a ženy, není jejich plnění přirozeně snadné. Toto má co činit 

s hříšností člověka, o které jsme také již hovořili. Vlivem hříchu se stalo pro muže těžší 

                                                 
160 Potvrzují to i některé psychologické studie zabývající se mimo jiné rozdíly mezi mužem a ženou. Např. 
studie MUDr. Vladimíra Chvály a PhDr. Ludmily Trapkové o tzv.sociální děloze, která představuje jakýsi 
model vývoje rodiny, pojednává také o odlišnostech jazykového modu muže a ženy. Ačkoli se psychologie 
brání používat přímo slovo přirozenost, a tedy rozlišovat, co je přirozené pro muže a co pro ženu, 
z rozdílného používání jazyka (výběr slov, intonace hlasu, rychlost řeči aj.) lze vyvodit do jisté míry celkovou 
odlišnost mezi dvěma pohlavími. Pro nás je zajímavé, že studie mluví o mužích jako těch, kteří jsou 
v dominantní  a aktivní roli oproti ženám, které mají spíše tendence být pasivními příjemkyněmi a vyčkávají 
v pozadí. Srov. CHVÁLA Vladislav, TRAPKOVÁ Ludmila: Rodina jako ‚sociální děloha‘ a kvalitativní 
výzkum, http://www.lirtaps.cz/publikace/soc_deloha.htm, (2.4.2011). 
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projevovat své ženě lásku a láskyplnou péči. Namísto toho nastoupila touha ženu ovládat  

a majetnicky vlastnit pro sobeckou žádostivost těla a své chvilkové uspokojení, případně 

využívat ženu jako služku v domácnosti.161 Žena pak, jejíž důstojnost je takto ponižována, 

nedokáže mít ke svému muži patřičnou úctu. Tím tíhne k manipulaci muže, aby ho využila 

jako pouhý prostředek k dosažení svých cílů.162 Tyto tendence mužů a žen sice nutně 

nevypovídají o stavu manželství obecně (naopak, existuje mnoho krásných a kvalitních 

manželství), avšak jsou to tendence, které v člověku se zraněnou přirozeností jsou  

a nepřestávají ho pokoušet k úsilí o sobecké „sebeprosazení a sebezajištění na úkor 

druhého.“163 

 

Autor však vybízí k návratu do stavu před pádem prvních lidí. Má se tak dít po vzoru 

Krista a církve. Tento vzor mají křesťanští manželé nejen napodobovat, ale z něho též 

čerpat potřebnou sílu. „Obnova této reality v křesťanském manželství je svátostným 

znamením nového stvoření, znamením naděje pro celé lidstvo.“164 

 

Láska a úcta jsou pro manželství něčím tak zásadním, že se jejich požadavek zakotvil spolu 

s věrností, která s nimi neoddělitelně souvisí, do samotného středu manželského slibu, 

k jehož plnění se manželé svobodně, dobrovolně a neodvolatelně zavazují. Tím se zavazují 

k celoživotnímu úkolu snažit se projevovat si vzájemně onu lásku a úctu a také se snažit, 

aby v nich tato láska a úcta stále více rostly. 

 

 

6.2.1.1 Láska správně pochopená 

 

V dnešním světě je čím dál těžší rozumět pojmu láska. Mnozí v ní vidí pouze její povrchní 

smysl, který se blíží spíše jen k jakési představě romantické lásky, jež však bývá často 

nestabilní stejně jako emoce, na kterých je vystavěna. Někteří lásku dokonce zaměňují 

s erotickou přitažlivostí. Proto, mluvíme-li o přirozeném zaměření člověka k lásce, pak bez 

patřičného vysvětlení v tom může leckdo vnímat argument pro sobecké uspokojování své 

sexuální touhy či pro střídání partnerů, aby se tím došlo k chvilkovému citovému naplnění. 

                                                 
161 Srov. MD 10, FC 24. 
162 Srov. HEALYOVÁ: op.cit., 41-42. Odtud plynou též moderní názory, že ženy se plně osamostatnily  
a muže již nepotřebují, maximálně, chce-li si žena „pořídit“ dítě, využije k tomu mužské sperma. To však již 
nepatří do pojednání o manželství, kterému se zde věnujeme. V manželství tato neúcta ženy pak může 
prakticky znamenat, že žena bude mít o svého manžela zájem pouze v období vyplácení mzdy, apod. 
163 HEALYOVÁ: op.cit., 42. 
164 Tamtéž 89. 
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Ano, člověk je stvořen pro lásku, bez ní nemůže žít, protože pouze v ní existuje lidské 

naplnění.165 Je to však láska, která říká: „chci, abys byl; je dobře, že jsi. Taková láska říká 

ano druhému člověku – takovému, jaký je. Základní vlastností dialektiky lásky je to, že 

láska spojuje nejintimněji dvě osoby, a zároveň je tím osvobozuje k nezávislé osobní 

existenci. (...) Láska, která druhého cele a bez výhrad přijímá, mu také dává, co mu patří. 

Bez této spravedlnosti by byl vztah nečestný a prázdný.“166 Ve svobodném a upřímném 

sebedarování a přijímání toho druhého se člověk realizuje jako lidská bytost. A jestliže se 

„láska projevuje v naprostém sebedarování dvou osob v jejich vzájemném doplňování se, 

pak tato láska nemůže být omezena pouze na emoce a pocity, a tím méně na pouhé sexuální 

vyjádření.“167 

 

Přesto můžeme tvrdit, že tato láska je „svrchovaně lidská, neboť ji dobrovolná náklonnost 

vede od jedné osoby k druhé osobě, a proto zahrnuje dobro celého člověka; je tudíž 

schopna dodat tělesným i duševním projevům zvláštní důstojnost a povýšit je na prvky  

a známky příznačné pro manželské přátelství.“168 Proto nejvyšší a nejdůstojnější formou 

takové lásky je láska žitá v manželství, v němž „Pán ozdravil, zdokonalil a povýšil tuto 

lásku zvláštním darem své milosti a lásky. Taková láska, spojující lidské s božským, 

přivádí manžele k svobodnému vzájemnému darování, ověřovanému něžným citem a 

činem, a prostupuje celý jejich život. (...) Daleko tedy převyšuje pouhou sobecky 

pěstovanou erotickou přitažlivost, která velice rychle vyprchá.“169 

 

Základem pro láskyplný vztah manželů je vzájemné podřizování se,170 kdy v uctivosti 

předcházejí jeden druhého,171 tedy touží po dobru pro toho druhého a upřednostňují jeho 

osobu před svým vlastním já. Tato podřízenost se děje v „poddanosti Kristu“,172 tedy na 

prvním místě je to „bázeň před tajemstvím Kristovy lásky prostupující naše srdce.“173 

V této lásce již není místo pro „jakýkoli druh podřízenosti, kvůli níž by se manželka stala 

služkou nebo otrokyní manžela, předmětem jednostranné podřízenosti. Láska působí, že 

také manžel je zároveň podřízen své ženě a tím je podřízen samému Pánu tak jako 

                                                 
165 Srov. KASPER: op. cit., 17. 
166 Tamtéž. 
167 Kompendium sociální nauky církve,čl. 223. 
168 GS 49. 
169 Tamtéž. 
170 Srov. Ef 5,21. 
171 Srov. Řím 12,10. 
172 Ef 5,21. 
173 HEALYOVÁ: op.cit., 83. 
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manželka manželovi.“174 Podřízenost manželky svému muži je spíše otevření se jeho lásce 

a její zakoušení tak, jako církev zakouší lásku svého Ženicha, který touží, aby byla „slavná, 

bez poskvrny a vrásky.“175 Také manžel by se měl po vzoru Krista chovat ke své ženě ne 

panovačně, nýbrž s patřičnou pozorností. „Jako křesťan je (...) povolán, aby rozvíjel nový 

druh lásky a prokazoval své choti onu něžnou a silnou nadpřirozenou lásku, jakou má 

Kristus ke své církvi.“176 Tato láska pak jistě nezůstane bez odpovědi, neboť jeho manželka 

„tento dar přijímá a opětuje, takže se ti dva vzájemně prostupují, duchovně patří jeden 

druhému“,177 milují se a mají k sobě navzájem úctu, kterou prokazují společnou upřímnou 

komunikací,178 touhou neustále si odpouštět a přijímáním toho druhého i s jeho nedostatky. 

 

 

6.2.1.2 Láska, která chce být plodná 

 

Manželská láska nezůstává sama pro sebe a do sebe uzavřená, protože z její povahy 

přirozeně vyplývá, aby sebe darovala, a to nejen jeden druhému ve vztahu, ale také se 

rozdávala dál. „Je-li pro lásku přirozené se rozdávat, je v ní nemožné zůstávat sám. 

Směřuje tudíž k realizaci, objektivizaci a vtělení ve společné třetí osobě vztahu. Dítě jako 

plod vzájemné lásky není jen vnějším a náhodným příspěvkem ke vzájemné lásce obou 

manželů; je její realizací a naplněním.“179 Proto plození a výchova dětí jsou 

neodmyslitelnou součástí manželství, jsou jeho nejvzácnějším darem,180 ke kterému je 

třeba mít úctu a náležitou odpovědnost. Manželé tak můžou vnímat svůj podíl na díle 

stvoření, když jim byl tímto svěřen úkol stávat se „spolupracovníky lásky Boha 

Stvořitele.“181 

 

Láska má však svůj smysl a důstojnost sama o sobě. Nelze proto tvrdit, že manželství, kde 

nemohou mít z jakéhokoli důvodu děti, by bylo méněcenné. Hodnota takového manželství 

zůstává neměnná a tito manželé mohou své povolání k plodnosti naplňovat jiným 

způsobem. „Manželé, kterým Bůh nedopřál, aby měli děti, přesto mohou vést smysluplný 

                                                 
174 JAN Pavel II.: Teologie těla, 406. 
175 Ef 5,27. 
176 FC 25. 
177 HEALYOVÁ: op.cit., 84. 
178 Srov. tamtéž 87. 
179 KASPER: op. cit., 19. 
180 Srov. GS 50. 
181 Tamtéž. 
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manželský život po stránce lidské i křesťanské. Jejich manželství může vyzařovat plodnost 

lásky, vstřícnosti a oběti.“ 182 

 

 

6.2.2 Věrnost a nerozlučitelnost vycházející z jednoty 

 

„Proto opustí člověk otce i matku a připojí se ke své manželce, a ze dvou se stane jeden 

člověk.“ (Ef 5,31, srov. Gn 2,24) 

 

Nerozlučitelnost neboli trvalá věrnost manželského svazku je mravní požadavek pro mnohé 

neslýchaný, přesto reálný, neboť souvisí s darováním se, které je bezvýhradné a naprosté  

a nelze vzít zpět, a s manželstvím jako znamením Boží věrnosti, která je absolutní  

a trvalá.183 

 

 

6.2.2.1 Antropologické důvody pro věrnost 

 

Manželský slib začíná slovy odevzdávám se Ti a přijímám Tě.184 Akt, který je takto 

vyjádřen, je velmi vážný, vždyť snoubenci se stávají jeden druhému darem, a to naprostým 

– tedy se všemi svými osobnostními složkami, jak na rovině duchovní tak na té tělesné. 

Jsou vedeni „osobní vůlí (…) sdílet se o celý svůj život, o to,co mají, i o to, co jsou.“185 

 

Láska jako taková má ze své povahy definitivní charakter, bylo by v rozporu s ní, kdyby 

podléhala náladám a neustále novým rozhodnutím. A proto manželská láska, jež ve své 

intimitě duchovní i tělesné představuje ten nejhlubší způsob vyjádření mezilidské lásky, 

aby byla pravdivá, musí ze své přirozenosti být uskutečňována v úplném vzájemném 

sebedarování osob, které se tak stávají jedním tělem, a toto sebedarování musí být 

charakterizováno věrností,186 neodvolatelně – až do smrti.187 

 

                                                 
182 KKC, čl. 1654. 
183 Srov. SKOBLÍK Jiří: Poznámky k teologii manželství, 
http://ktf.cuni.cz/~skoblik/studium/teologie_manzelstvi.htm, (2.4.2011). 
184 Srov. Svatební obřady, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 22007, čl. 161. „Nejde 
o psychologii, ale o právo. Když je řeč o odevzdání se, nemíní se tím jakýsi erotický mysticismus, ve kterém 
by se odevzdávaly osoby, ale míní se tím vzájemné odevzdání jejich práv, lépe řečeno, vzájemné pozitivní 
zaujetí »v duchu«.“ SKOBLÍK: op. cit. 
185 FC 19. 
186 Srov. Kompendium sociální nauky církve, čl. 217,223. 
187 Srov. Svatební obřady, čl. 161. 
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Řekli jsme, že požadavek trvalé věrnosti a nerozlučitelnosti, je nepochopitelný, mnohým se 

zdá příliš tvrdý, náročný a jako nesplnitelný ideál. Není to mimochodem problém aktuální 

až v dnešní době. Vzpomeňme na setkání Ježíše s farizei, kde jim Ježíš opakoval původní 

Boží záměr s manželi, když tím namítal proti rozluce, kterou Mojžíš dovolil jen pro tvrdost 

jejich srdce; a vzpomeňme též na reakci učedníků, kteří se definitivnosti požadavku 

věrnosti zalekli.188  

 

Ačkoli tento požadavek zní spíše jako právní předpis, který je nutné dodržovat, aby nebyl 

porušován zákon, můžeme se na něj zadívat zcela jiným pohledem, takovým, jakým ho 

také jistě zamýšlel sám Ježíš Kristus. Jde o věrnost vyplývající z přirozenosti člověka 

jakožto interpersonální bytosti, která je stvořena pro lásku.  

 

Nejprve připomeňme, že člověk je bytostí svobodnou, což ovšem také znamená, že musí 

neustále konat volbu z nepřeberného množství možností, jak svůj život vést. Bude-li svá 

rozhodnutí neustále měnit, jeho život může jen těžko nalézt konkrétní směr. V tomto pravá 

svoboda jistě nespočívá, ač se dost ve společnosti preferuje. Je však spíše hrozbou pro onu 

skutečnou svobodu, v níž mají svou podstatnou úlohu definitivní rozhodnutí, která teprve 

dávají důležitost životu, neboť zde vzniká cesta, po které se lze smysluplně ubírat.189 

 

Jestliže se „opravdová svoboda (…) realizuje skrze věrnost“190 v rozhodnutí, pak věrnost  

v manželství „není jho, které by partnery zbavovalo svobody. Naopak, je to nejvyšší 

způsob realizace jejich svobody, existenciální vyjádření toho, že už nikdy nebudou moci 

jednat jinak. Manželský svazek uzavřený ve svobodě oba partnery nově osvobozuje, 

především od náladovosti a chvilkové vrtkavosti.“191 

 

Proto, spíše než  tíživý předpis je požadavek věrnosti zcela přirozeným důsledkem správně 

žité svobody. Navíc, v Ježíšově výzvě je též „prorocký příslib trvalé Boží milosti 

s pozváním k lidské odpovědi, která bude také trvalá. Na stabilitě svazku profitují manželé, 

děti i celá společnost, každý na svůj způsob, životní jistotou, nerušenou výchovou  

a celospolečenským pořádkem.“192 

 

 
                                                 
188 Srov. Mt 19,10: „Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“ 
189 Srov. KASPER: op. cit., 22. 
190 Tamtéž. 
191 Tamtéž. 
192 SKOBLÍK: op.cit. 
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6.2.2.2 Transcendentní rozměr věrnosti 

 

Tak jako v lásce člověk nalézá své naplnění, tak také v prostoru věrnosti. Jinými slovy, 

smysl svého života člověk nachází v lásce, která zůstává věrná. Naším posledním 

naplněním je Bůh, který je Láska193 a je absolutně věrný.194 Avšak odlesk této Lásky může 

každý člověk zakoušet také ve vztahu mezi lidmi, nejhlubším způsobem, jak již bylo 

mnohokrát řečeno, v manželském svazku.  

 

Když se tedy dobrovolně aktem své svobodné vůle muž a žena rozhodnou pro definitivní 

odevzdání se jeden druhému, vstupuje do tohoto svazku také Bůh. To znamená, že 

manželství se otevírá transcendentnímu rozměru, neboli něčemu, co převyšuje lidské 

chápání.195 „Lidé se zaslibují něčemu, co neovládají a nikdy plně ovládat nebudou. Žijí 

z naděje a důvěry a ani jeden z partnerů na to nemůže  nikdy úplně spoléhat. Žijí takříkajíc 

na účet někoho jiného. Manželská věrnost je tedy jak symbolem, který odkazuje na realitu 

přesahující sebe samu, tak podílem na věrnosti Boží. Tak mohou dva lidé definitivně  

a bezpodmínečně přijímat jeden druhého, protože sami byli také definitivně 

a bezpodmínečně přijati.“ 196 

 

 

6.2.2.3 Věrnost svátostného manželství 

 

Věrnost v manželství má svůj nejhlubší důvod ve věrnosti Boží vůči své smlouvě, kterou 

s lidmi uzavřel. Mnohokrát jsme již zmínili, že tento svazek smlouvy sám Hospodin napříč 

Starým zákonem přirovnává ke svazku manželskému. Věrnost smlouvě je Jeho atributem, 

On nemůže být nevěrný, a to i přes častou nevěru jeho nevěsty – Izraele. Manželská 

věrnost je tudíž odrazem věrnosti Boží197 a dále také odrazem věrnosti Krista vůči své 

snoubence církvi, kterou miloval až do krajnosti.198 

 

Křesťanští manželé se stávají znamením Boží definitivní a neodvolatelné lásky,199 jsou 

tedy povoláni, aby na této věrnosti měli účast. „Svátost manželství opravňuje manžele, aby 

                                                 
193 Srov. 1 Jan 4,8. 
194 Srov. např. Ex 34,6; Žl 33,4; 36,6; Iz 49,7; Oz 2,22; 1 Kor 1,9; 2 Tim 2,13. 
195 Srov. KASPER: op. cit., 23. 
196 Tamtéž. 
197 Srov. tamtéž 40. 
198 Srov. FC 20, srov. Ef 5,21-33. 
199 Srov. KKC, čl. 1648. 
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představovali takovou věrnost a vydávali o ní svědectví. Svátost dává nerozlučitelnosti 

manželství nový a hlubší význam.“200 

 

Sama Boží láska a Kristova vykupitelská milost manžele vede, podporuje a neustále 

očišťuje, aby takto svěřený úkol přijímali a dokázali ho plnit. Ačkoli se zdá být náročný, ze 

strany Boha nejde o příliš těžké břemeno, které na muže a ženu neuváženě naložil. Je to 

spíše Jeho příslib milosti, kterou chce darovat a tím zakotvit lidský svazek věrnosti ve 

věrnosti Boží. Je to neustálé pozvání, které, když bude ve víře přijato, může se stát pro 

manžele prostorem posily a požehnání.201 Manželé si tak mohou vždy připomenout, kdo je 

jejich Zdrojem, „mohou v něm nalézt útěchu a s důvěrou v něj začít vždy znovu“,202 

„znovu se k druhému vracet, upřímně prosit o odpuštění a odpouštět, a tak postupně 

překonávat jakoukoli tvrdost srdce ve vztahu k partnerovi.“203 

 

 

6.2.2.4 Nelehký úkol, na kterém je třeba pracovat 

 

Přesto musíme konstatovat, že laťka nároku trvalosti manželského svazku, „nastavená 

pátou kapitolou listu Efezským představuje velkou výzvu, která se staví proti hluboce 

zakořeněným sobeckým tendencím naší zraněné přirozenosti.“204 Ve spolupráci 

s Kristovou milostí a posilováni v životě společné víry a společně přijímanou eucharistií 

jakožto svátostí jednoty205 jsou manželé vedeni, aby neochvějně pracovali na růstu  

a upevňování svého vztahu, na jeho rozvíjení, neboť nestačí pouze nepáchat určité věci,206 

které jsou v rozporu s manželkou věrností a láskou. „Záleží na tom, aby se něco dělo, 

nikoliv nedělo. Vyhýbání se požadavkům a možnostem rozvoje, nepřekonávání 

pohodlného jáství a uzavřenosti vůči druhému bývá označováno jako plíživá forma nevěry, 

směřující k vyprázdnění a rozkladu a posléze k vnitřnímu rozpuštění svazku, aniž by byl(i) 

manžel(é) ochoten (ochotni) přiznávat nějakou vinu.“ 207  

 

Pochopitelně to, že zde nyní mluvíme pouze o křesťanských manželstvích, neznamená, že 

ostatní manželství nejsou povolána, aby se snažila o celoživotní věrnost. Stále tu zůstává 

                                                 
200 Tamtéž čl. 1647. 
201 Srov. KASPER: op. cit., 42. 
202 Tamtéž. 
203 HEALYOVÁ: op.cit., 88. 
204 Tamtéž. 
205 Srov. KKC, čl. 1644. 
206 Srov. SKOBLÍK: op. cit. 
207 Tamtéž. 
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důstojnost manželství jako takového, které je svazkem ze své povahy nerozlučitelným. 

Nakolik tedy naplňují nekřesťanská manželství slib lásky a věrnosti (ať už byl explicitně 

vysloven či nikoli), natolik jsou znamením lásky a věrnosti Boží a natolik do jejich vztahu 

vstupuje Bůh, který je pravou a jedinou příčinou definitivní lásky a trvalé nerozlučitelnosti. 

A pokud zde nemůžeme mluvit o svátostné milosti posvěcující, přesto manželé mají podíl 

na univerzální svátosti spásy, která je Bohem skrze Ježíše Krista připravena a nabízena 

každému člověku.208 

 

Pro všechna manželství pak platí, že chtějí-li spolu muž a žena setrvat „musí dnes najít 

oporu a sílu především v objevování hodnot osobního svazku. Nalézání a uznávání těchto 

hodnot, vyplývajících z přání druhému porozumět, objevovat jeho »tajemství« a radovat se 

z něho, oceňovat život ve dvojici »v dobrém i zlém«, které je schopné motivovat k setrvání 

i přes značné překážky a zklamání, je dnes nejdůležitějším předpokladem pevného  

a trvalého manželského svazku, nikoliv »zvenku« přistupující předpis.“209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 Srov. KASPER: op. cit., 66. 
209 SKOBLÍK: op. cit. 
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7. Manželská spiritualita  
 

Na závěr ještě krátce zmíníme kapitolu manželské spirituality, jakožto společné cesty 

k Bohu, kde každý z partnerů tomu druhému má být pomocí (viz podkapitola 5.4). Je to 

vzájemná pomoc, kterou si poskytují při uskutečňování Božího plánu ve svém životě. Jak 

také papež Jan Pavel II. připomínal, pro každého člověka platí povolání ke svatosti, a to ve 

svém specifickém uskutečňování.210 Manželé se vzájemně doplňují a obohacují a tak mají 

činit též na cestě ke svatosti. 

 

Zadíváme-li se do historie, možná se může zdát neuvěřitelné, že by povolání ke svatosti 

mohlo patřit též manželům, kteří žijí každodenně svůj všední život, jež se zdá být obyčejný 

v porovnání se životy mnoha světců, kteří zcela zasvětili svůj život Hospodinu, zvláště pak 

ti, co vedli asketický život v modlitbě a postu nebo ti, jež projevovali svou víru 

v neobyčejných skutcích a jimi vydávali velkolepé svědectví světu. 

 

Přes veškeré pochybnosti jsou povoláni ke svatosti skutečně všichni a nemusí to nutně 

znamenat, že se všichni vydají cestou asketického odříkání nebo že se všichni stanou 

hrdinnými a neohroženými svědky víry ve smyslu mnišského způsobu života. Avšak 

v jistém slova smyslu a svým způsobem také pro manžele a ostatní křesťany žijící ve světě 

je výzva k askezi a hrdinnosti ve vydávání svědectví aktuální. Musí se však pohled na tyto 

dvě výzvy více upřesnit. 

 

 

7.1 Askeze a horlivé svědectví 

 

V současné teologii a křesťanské praxi se čím dál více hovoří o askezi všedního života. Je 

to askeze, která spočívá v přijímání každodenních situací včetně těch těžkých. Každý je 

povolán trpělivě snášet všechny zkoušky, které životní okolnosti přinášejí, v důvěře, že 

Hospodin je dopouští pro naše dobro a pro náš osobní růst, že nás však zároveň podpírá  

a nabízí nám svou pomoc. 

 

V manželství navíc, kde lidé nežijí pouze sami sobě, ale pro toho druhého a ve společenství 

s ním, znamená askeze také přijímání toho druhého v lásce takového, jaký je, svlečení 
                                                 
210 Srov JAN PAVEL II.: Apoštolský list Novo millennio ineunte. Apoštolský list na závěr jubilejního roku 
2000, Praha : Sekretariát České biskupské konference, 2001, čl. 30-31. 
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vlastního já a darování vlastního života navzdory veškerým sobeckým tendencím. 

Manželský život přináší občas také různé neshody, konflikty a krize, které je třeba společně 

překonávat ve spolupráci a spolehnutí se na Boží pomoc. 

 

Stejně tak jsou všichni křesťané povoláni, aby se stávali ve svém každodenním životě 

svědky víry pro své okolí. Pro manžele pak platí výzva, aby svým životem vydávali 

svědectví ve společnosti, jež dnes není instituci manželství příliš příznivě nakloněna. Aby 

tak více než kdy jindy neohroženě svědčili o tom, že manželský svazek je tím 

nejpřirozenějším a zároveň nejdůstojnějším způsobem, jak prožívat hlubokou intimitu 

vztahu mezi mužem a ženou, že je také potřebným a po všech stránkách přínosným 

elementem pro společnost jako takovou. 

 

 

7.2 Prostředky manželské svatosti211 

 

Aby manželé povolání ke svatosti mohli uskutečňovat, je třeba, aby den po dni kráčeli 

s Bohem a naplňovali jeho vůli tak, že se budou stávat ustavičným darem jeden druhému  

a budou obnovovat svůj vztah v lásce, která přetváří srdce. Každodenně se tak mohou 

snažit žít společně před Bohem, kdy všední den zažívají jako Boží přítomnost, žít společně 

v Bohu ve společné modlitbě, slavení eucharistie, čtení Božího slova a přistupováním  

k dalším svátostem, žít společně s Bohem, jež znamená péči, s jakou se každý z manželů 

stará o svatost a posvěcení svého partnera, a zahrnuje též i pozornost a láskyplnou péči ve 

všech oblastech života, a v neposlední řadě žít společně pro Boha, jež je cestou apoštolátu. 

 

Manželství tak může být žito plně a skutečně prožíváno jako dar od Hospodina. Roste  

a zraje ve vědomí uskutečňování Kristova života v životě manželské dvojice a ve vědomí 

jeho reálného působení. Manželé se cítí být Bohem přetvořeni a jako takoví přinášejí též 

plody ve službě bližním. 

 

 

 

 

                                                 
211 Srov. CERVERA Jesus Castellano: Percorsi e pedagogia di sanit. Un cammino di spiritualità coniugale per 
il nostro tempo, in: La reciprocità uomo-donna. Via di spiritualità coniugale e familiare, BONETTI Renzo 
(ed.), Roma: Città Nuova, 2001, 305 – 329, 326. 
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Závěr  

 

Tato práce si před sebe položila dva cíle: v první části se věnovala výkladu textu z páté 

kapitoly listu Efezským, v druhé části jsme pak procházeli různé oblasti teologie, abychom 

v nich nacházeli hodnoty manželského svazku a inspiraci pro plodný a důstojný život 

v manželství. Východiskem nám zde byl samotný pavlovský text z řádu domácnosti. 

 

Pro celkové shrnutí našeho výkladu si nejprve položme velmi diskutovanou otázku, zda-li 

ještě dnes text z listu Efezským může být aktuální. Mnozí totiž jeho aktuálnost napadají 

z prostého důvodu, o kterém jsme se již zmiňovali ve výkladu biblického textu. Tvrdí, že 

v dnešní rovnoprávné společnosti nemáme zapotřebí číst a v kostele slýchat o podřízenosti 

žen vůči mužům. Z naší práce však vysvítá nedostatečnost tohoto argumentu, který jasně 

pokulhává a při větší znalosti textu by absolutně nemohl najít žádnou oporu. 

 

Když jsme si úryvek členili do struktury podle adresátů (viz kap. 4.1.1), zjistili jsme že 

z celkového počtu dvanácti veršů pouze tři jsou adresovány výlučně ženám, v prvním 

a posledním verši se autor obrací jak na muže, tak ženy a zbylý počet veršů je adresován 

přímo mužům. Již toto rozčlenění tedy vypovídá o tom, že hlavní důraz imperativu je 

kladen spíše na muže, oni jsou zde těmi podstatnějšími adresáty.  

 

Z obsahu to také tak vyplývá, neboť nesmíme opomenout jeden zásadní zřetel, a sice 

eklesiologický. Náš text, jak jsme již uvedli, není pouhou parenesí manželům, nýbrž 

vykazuje teologické tendence, když rozšiřuje (v souladu celého listu) nauku o církvi. Ve 

velké hloubce zde postihuje vzájemný vztah Krista a církve, když ho přirovnává ke vztahu 

manželskému. Tento jedinečný obraz Ženicha a jeho snoubenky zaujímá v textu své 

důležité postavení a mnohdy překrývá samotnou parenesi manželům. Již tímto zůstává text 

vždy aktuální, vždyť se zde popisuje hluboká intimita mezi Kristem a jeho tělem, která 

nikdy nepřestane být přítomná a neustále nás vybízí k jejímu zakoušení.  

 

Tento vztah je tím podstatným a je vzorem pro vztah na přirozené rovině mezi 

křesťanskými manželi. Zejména pak je důležitá role Krista, který dává svůj život 

v bezvýhradnou oběť své nevěstě – církvi, a tím jí projevuje svou bezmeznou lásku. Pokud 

je tedy v celém textu stěžejní osoba Krista, pak na přirozené rovině, kde se mluví 

o výzvě k napodobování, to musí být muž, jemuž je výzva přednostně určena. Kristus 

(vždy jako první a ve svém jednání jedinečný) a muž jsou zde ti, kteří svým aktivním 
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jednáním přistupují ke své partnerce a darují jí svůj život. Církev a žena pak ve své pasivní 

roli tento darovaný život přijímají, a to se projevuje naprostou důvěrou a bezmeznou úctou. 

Ona sama se v této důvěře a úctě svému milujícímu muži podřizuje, protože zakouší, že je 

to pro ni to nejlepší.  

 

Nesmíme přitom tvrdit, že láska a úcta by bylo něčím rozdílným, že zatímco muž chová ke 

své ženě lásku, žena svého muže ráda nemá, ale zato mu projevuje úctu a poslušnost. Spíše 

jde o dvě strany jedné mince. Vždy jde o lásku – muže i ženy. Avšak v samotné jejich 

přirozenosti je zakotveno jakési rozdělení vzájemných rolí na aktivní a pasivní (viz 

poznámka č. 160 v podkapitole 6.2.1). 

 

Ne nadarmo autor ono aktivní darování a pasivní přijímání, jak lze tyto role popsat, 

korunuje biblickou citací z knihy Genesis, kde se vypráví o stvoření člověka. Tím nám 

představil tuto realitu dávání a přijímání, jak ji v parenesi popisuje, jako něco, co bylo dáno 

při stvoření. Na počátku, v přirozeném řádu stvoření, kdy ještě panovala naprostá 

harmonie, žili také muž a žena v této harmonii vztahu, kterou mezi ně vložil Bůh. Muž ke 

své ženě přilnul, takže se stali jedním nerozlučným tělem, on se pak o toto tělo staral, tedy 

o ženu láskyplně pečoval. Žena v naprosté důvěře a poslušnosti na jeho péči lpěla a jeho 

projevovaná láska v ní vzbuzovala bezmeznou úctu k němu. Nebylo to nic neobvyklého, 

neboť muž a žena jednali tak, jak jim to bylo Stvořitelem vloženo do jejich srdce. 

 

Avšak počáteční harmonii ráje narušil hřích. Přirozené věci se staly neobvyklými a do 

vztahů přišlo rozdělení. Také do vztahu muže a ženy. Proto se dnes můžou takové výrazy 

jako bezvýhradné odevzdání života druhému (natož spojené s obětí) či podřízenost jevit 

jako přežitek, nesmysl a podobně. 

 

Hospodin však přislíbil záchranu, ta mezi nás přišla v osobě jeho Syna. Veškeré jeho 

jednání má charakter spásy. Tak také jeho jednání se svým lidem, který nazývá svou 

milovanou snoubenkou. Tím, že tento vztah představuje pomocí manželské lásky, 

vyzdvihuje samotnou instituci manželství. Vztah žitý mezi křesťanskými manželi povyšuje 

na svátostné znamení, které má ukazovat světu, jaký je od počátku Boží záměr s lidmi. 

S přijetím manželské svátosti dostávají muž a žena potřebnou milost k tomu, aby se 

společně více stávali obrazem Božím a aby plnili jim svěřený úkol být svědectvím 

a vzorem ostatním manželům. Avšak manželé sami musí chtít s touto milostí 

spolupracovat. Odpovědnost za to, jak povedou svůj společný život, si nesou sami. Výzvy, 
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jež jsou manželům předkládány, jsou nesmírně důležité, a proto jsou zakotveny 

v samotném manželském slibu, který si manželé vzájemně dobrovolně vyměňují. Zavazují 

se tím k celoživotnímu úsilí pěstovat mezi sebou lásku, úctu a věrnost. Nakolik se jim daří 

svůj slib naplňovat, natolik mezi nimi přebývá Bůh, který je zdroj pravé a nekonečné lásky. 

To platí také pro nekřesťanské manžele, kteří sice své manželství neuzavřeli církevním 

sňatkem, avšak svůj vztah žijí s opravdovostí. 

 

Manželé jsou zároveň povoláni k tomu, aby jeden druhého přiváděli blíže ke Kristu, aby si 

tedy vzájemně pomáhali na cestě ke svatosti. Svatost totiž není cílem pouze pro skupinu 

výjimečných osob, nebo lépe řečeno, každý člověk je v očích Hospodinových výjimečný, 

a tedy hodný dojít k dokonalosti. Manželé v každodenních radostech i starostech mohou 

nacházet prostředky svatosti, když nepřestanou svůj život stále znovu vkládat do rukou 

Božích. Taková manželství, která se spoléhají na Boží působení, se stávají horlivými 

svědky víry a jsou otevřená pro službu bližním a potřebným. 

 

Na samotný závěr naší práce se opět vraťme k otázce, jíž jsme předložili na začátku tohoto 

celkového shrnutí, totiž k otázce po aktuálnosti textu z listu Efezským, který jsme zde 

rozebírali.  Můžeme konstatovat, že tento úryvek je aktuální natolik, nakolik zůstává stále 

přítomný požadavek křesťanským manželům, aby se posilováni Kristovou láskou učili žít 

tak, jak si to Hospodin přeje již od počátku, a tím vypovídali okolnímu světu o nesmírné 

hodnotě a důstojnosti manželského svazku. 
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