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ÚVOD 

Koloským 3:23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, 24 s vědomím, že 
jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. 

Bůh nás chce naučit, abychom do veškerého našeho konání a rozhodování zakomponovali tu myšlenku, že to máme dělat jakoby 

to bylo pro Ježíše. Sloužíme mu tím, jak se chováme v rodině, v zaměstnání a ve vztahu k našemu okolí a lidem okolo. A Bůh tuto 

naší službu bere vážně a přijímá ji (Ježíš říká, že pokud někoho nakrmíme, navštívíme, pomůžeme, tak je to jako bychom to 

udělali pro něj). Pojďme se podívat na 3 oblasti našeho života, kde to máme dělat. 

RODINA 
Bůh tu dává nějaký vzor, nějaký příklad, kterého se můžeme v našich rodinných vztazích držet. Je to tu také doplněno výrazem, 

že takto se to Pánu líbí. Pokud tedy budeme chtít znát Boží vůli, co se Bohu líbí ohledně rodinných vztahů, nemusíme se za to 

modlit a hledat speciální zjevení – tady je to černé na bílém napsané. 

Koloským 3:18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.  

Efezským 5:22 Žena ať je podřízena svému muži jako kdyby to byl sám Pán. (Petrů NZ) 

Na každém pobytu pro nezadané řešíme tyto verše. Muži tam mají strach, že je ženy nebudou chtít poslouchat a ženy mají 

strach, že budou muset muže poslouchat úplně ve všem. 

Musíme ale dodat, že podřízenost v této oblasti neznamená, že žena bude otrokyně, které nemá možnost vyjádřit svůj vlastní 

názor. Milující manžel bude naopak chtít znát názor manželky. Podřízenost v tomto slova smyslu ale znamená, že žena bude 

respektovat mužovu roli ve vztahu a tuto jeho roli bude podporovat a ne podkopávat.  

Muži očekávají od svých žen respekt. Muži ho potřebují od svých žen vnímat. Pokud si žena svého manžela neváží a nerespektuje 

ho, silně ho to zraňuje. Vlastně mu to neumožní dělat to, k čemu ho Bůh stvořil. Muž je ten, kdo nese břímě zodpovědnosti a 

vedení. Jsou ženy, které v manželství tuto roli přejímají a muži pak vyklízejí prostor. Pokud žena zpochybňuje mužovu roli, jeho 

rozhodnutí, napadá ho, neváží si ho, pak je to pro vzájemný vztah destrukční. Když budeš respektovat svého muže, protáhni si 

tu linku, neděláš to jenom kvůli manželovi, ale i kvůli Kristu. A Bůh se za tento tvůj postoj postaví a požehná. 

Koloským 3:19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. 

1 Petrův 3:7 Stejně muži:a sžijte sse svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobouba 

prokazujte jim úctu jako spoludědičkámt8 milostic života, aby vaše modlitby sneměly spřekážku. (CSP) 

Mužům Bůh připomíná, že máme milovat své ženy. Naši lásku srovnává s tou, jakou má on sám vůči církvi. Ženy hledají u svých 

mužů lásku – tu bez podmínek. Jako muži dokážeme být mnohdy sobečtí, myslet pouze na sebe. U žen to není až tak riskantní – 

mají v sobě tu mateřskou lásku, která je vede k tomu, aby investovali do dětí. My muži se to musíme učit. Proto když prokazuješ 

lásku svojí ženě, protáhni si tu linku, protože je to jako bys to dělal pro Ježíše.  

Pokud muž dlouhodobě nebude své ženě prokazovat lásku, bude se k ní chovat drsně, nebude jí chránit, je to pro vzájemný vztah 
destrukční. Jako muži máme pro ženy mít pochopení – jsou jiné – nemůžeme se k ženě chovat jako ke druhému chlapovi.  

Jsme v nebezpečí si vytvořit v manželství takový začarovaný kruh. Já ji budu víc milovat až ona mě bude víc respektovat. Já ho 

budu víc respektovat až když on mě bude víc milovat. Musíme přetnout tento začarovaný kruh. Ženy mají respektovat i ty muže, 

kteří je moc nemilují a my muži máme milovat i ty ženy, které nás moc neposlouchají. Takové je Boží přání.  

Rád Bych vám doporučil ke společnému manželskému čtení knihu LÁSKA A UCTA, která právě hovoří o těchto dvou 

nejdůležitějších věcech, které v manželství potřebujeme rozvíjet. Žena potřebuje vědět, že je milovaná a muž potřebuje vědět, 

že je respektován. 



Koloským 3:20 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. 21 Otcové, neponižujte 
své děti, aby nemalomyslněly. 

To, že tu Pavel zmiňuje i děti nám napovídá, že Bůh s dětmi počítá a že i je chce Bůh formovat, hovořit do jejich života. Děti jsou 

schopné přijmou Ježíše Krista už v dětském věku a mají svůj duchovní život. Jednejme s nimi tak.  

Jako rodiče jsme těmi nejzodpovědnějšími za budování zdravého sebevědomí svých dětí. Svoji hodnotu, to kým jsou, děti 

dostávají hlavně a především ve své rodině. Tam se to buduje. Hlavně doba dospívaní je pro to důležitá. Nikdy jsem období 

dospívání u našich dětí nepovažoval za něco, co se musí jenom přežít – hrůza. Je to strašně důležité období právě pro sebeurčení 

našich dětí. A tam si o to více musíme dát pozor, abychom jako rodiče nezavdávali příčinu ke vzdoru, pro své děti. 

Efezským 6:4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho 

Pána. 

1. ZAMĚSTNÁNÍ 

Koloským 3:22 Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku 
zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně. Koloským 4:1 A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. 
Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. 
 
Efezským 6:5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako 
Krista. 6 Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli 7 a lidem 
slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. 

Kdykoliv se píše v Bibli o vztahu otrok – pán, můžeme to vztáhnout na vztah zaměstnanec – zaměstnavatel. I do těchto vztahů, 

na našem pracovišti, v našem podnikání, Bůh touží přinést principy svého království. Boha nenecháváme přede dveřmi své práce 

a je to i oblast, kde můžeme být velkým svědectvím. 

Znovu je tu slovo o poslušnosti a protažené lince na Krista. Chápu, že může být někdy těžké v našich vedoucích v práci vidět 

Krista, obzvlášť, pokud máme vedoucí, kteří jsou mstiví, nespravedliví, zneužívají svého postavení. Všimněme si ale, že Bůh 

v tomto odstavci neřeší ty druhé, jací jsou a jestli si naší podřízenost nebo poslušnost zaslouží, ale řeší hlavně a především náš 

postoj, jak to budeme vnímat my sami.  

Zkusme také vnímat naši práci, naše zaměstnání jako službu. Nechodíme do práce jenom proto, že nás to baví nebo že 

potřebujeme peníze. Je to také naše služba Pánu, zaměstnání je také naše misijní pole. 

2. NAŠE OKOLÍ 

Koloským 4:5 Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. 6 Vaše slovo ať 
je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. 

Máme využít čas, který máme, abychom svými slovy moudře reagovali na podněty zvenku. To máme přinášet do našeho okolí.  

1 Petrův 4:4 Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti … . 

Efezským 5:3 O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se 
sluší na ty, kdo patří Bohu. 4 Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat 
Bohu díky! 

Závěr 

Koloským 4:2 V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. 3 Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel 
dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, 4 a tak je 
mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán. 

Pokud budeme jednat podle těchto Božích rad, tak už tím budeme Bohu sloužit a předávat svědectví o našem Pánu. Už toho si 
dneska lidé všimnou, protože jistým způsobem půjdeme proti proudu.  
Pamatujme, že všude bychom měli mít tu protaženou linku – děláme to pro Pána, neděláme to pouze pro lidi. 


