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SVOBODNÍ V CÍRKVI 
 (MT 19:12) 

Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od 

Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak.  (1K 7,7) 

 

Matouš 19:1  Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do 

krajin judských za Jordán. 2  Velké zástupy šly za ním, a on je tam 

uzdravil. 3  Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno 

propustit manželku z jakékoli příčiny?" 

4  Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ̀ muže a ženu 

učinil je´? 

5  A řekl: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své 

manželce, a budou ti dva jedno tělo´; 

6  takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk 

nerozlučuj!" 

7  Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit 

svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?" 

8  Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil 

propustit manželku. Od počátku to však nebylo. 

9  Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než 

pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží." 

10  Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je 

lépe se neženit." 

11  On jim odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým 

je dáno. 

12  Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození 

nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými 
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učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro 

království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. 

I. ÚVOD 

 

II. BOŽÍM ZÁMĚREM PRO ČLOVĚKA JE MANŽELSTVÍ 

A. Důsledky Pádu 

B. Boží vůle –zjevená a skrytá 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 2:22-24;  1J 1:5; 1 K 1:18; Ž 115:3;  Ř 9:18; Dt 29:28;  
 

 

III. SVOBODNÍ LIDÉ 
 

A. Nezpůsobilí od narození 

B. Nezpůsobilí od lidí 

C. Ti, kteří se manželství zřekli pro království Boží 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 19:12; Mk 12:25; Iz 56:3-5; Mk 10:29-30;  
 

IV. PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ 

A. Pro budoucí manželky 

B. Stejně tak budoucí manželé 

 

Biblické odkazy:  

 1 Tm 5:14; Př 31; Tt 2:3-5; 1Tm 2:9-15; Tt 2:6-8; Tt 2:2; Ef 5:15-16;  
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V. ZÁVĚR 
 

 

  

VZADU, BLOUD, ŽLICE, FELČAR, 

SKÝVA, KAPOTY, NÁSPY, CAPOT, 

SILON, BODLO, FAZONA, MÁNIČKA, 

ODVOD, SPONKA, LÁZNĚ, FARAO, 

VAZAL, ORÁLA, KŇOURA, BAJKÁŘ, 

RODEO, ZÁCLONA, ŠKVÁR, ROKLE, 

LIPAN, STUDNĚ, OBCHOD, TOPORO, 

ZKRAT, PLUIE, OSCAR, SOKOL, 

JEANS, KRYSA, KLASA, ZÁPAL, 

VÝPAR 

Tajenka:  

Slovo o … (1K 1:18) 

…………………………………………… 

 

Otázky:   

1. Jaký má Bůh záměr pro vztah muže a ženy? 

2. Vysvětli, jak je to po Pádu? 

3. Co je cílem v životě křesťana? 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

2. září 2018 © BSK 

OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Steiger, vedení (Žalm 79) 

Pavel Borovanský a písně Markéta Borovanská. 

 

 

 

 

 

Tádžikistán: Křesťané zadrženi a pokutováni kvůli zvěstování 

evangelia 

Příslušníci tajné policie v Tádžikistánu 7. srpna zatkli skupinu deseti 

křesťanů, kteří v době zadržení rozdávali křesťanskou literaturu v ruštině, 

tádžičtině a několika místních jazycích na území Pamíru. Podle informací 

spolupracovníka Release International byli křesťané později propuštěni, ale 

soud jim vyměřil pokutu ve výši v přepočtu 22 tisíc korun. Peníze neměli a 

tak je za ně zaplatila tádžická církev.  

Přestože se místní režim snaží potlačovat a trestat náboženské aktivity 

(křesťané jsou často vězněni na základě neprokázaného obvinění z trestné 

činnosti), křesťanství v této zemi stále roste. Podle zákona podléhá veškerá 

náboženská literatura schválení cenzurních orgánů. Náboženské 

vzdělávání dětí do 18 let je kromě několika výjimečných případů zakázáno.  

 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, 

díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 

abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a 

vážnosti. 1 Timoteovi 2:1-2 


