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O PŮVODU MANŽELSTVÍ 
 (GN 1:26-2:25) 

  Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Ef 

5:32 

 

Genesis 2:15  Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, 

aby ji obdělával a střežil. 

16  A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady 

smíš jíst. 

17  Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z 

něho pojedl, propadneš smrti." 

18  I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním 

mu pomoc jemu rovnou." 

19  Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a 

všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je 

nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. 

20  Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i 

všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. 

21  I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno 

z jeho žeber a uzavřel to místo masem. 

22  A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a 

přivedl ji k němu. 

23  Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať 

muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." 

24  Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou 

se jedním tělem. 

25  Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. 
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I. STVOŘEN K BOŽÍMU OBRAZU (1:26-31) 
A. Osobnost 

 

B. Způsobilý ke vztahu 

 

C. Stvořen k uctívání Boha 

 

Biblické odkazy:  

 Ex 20:11;    

 

II. ČLOVĚK - MUŽ A ŽENA (2:1-23) 

A. Rozdíl ve stvoření 

 

B. Proč je Bůh stvořil jako muže a ženu? 

 

C. Odlišné role 

 

D. Obecné principy 

 
Biblické odkazy:  

 1 Tm 2:12-13; Ef 5;  

 
 

III. MANŽELSTVÍ (2:24) 
 

A. Opustí rodiče 
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B. Přilne k manželce 

C. Stanou se jedním tělem 

 
 

Biblické odkazy:  

 Jb 19:20; Ž 137:6; 1 K 6;  

 

IV. ZÁVĚR: TAJEMSTVÍ MANŽELSTVÍ 
 

 

Biblické odkazy:  

 Mk 10:2; Ef 5:31-32; Mt 19:12; Ř 10:13; Zj19:5-9;  Zj 21:1-7 

 

e 

  

OMASTA, ISLÁM, MNIŠI, 

BOKORYS, KOŠTĚ, MLOCI, 

APOLLÓN, OSIVO, PEKLO, LOKTE, 

KMETI, POROJ, NECKY, OBORA, 

LIPKA, SPLACH, KORAL, TRATĚ, 

ZTLUMIT, ÚSTUP, AKCIE, PREJT, 

MEKKA, BIBLE, OCHOZY, OSADA, 

NEHTY, OLEJE, RTÍKY, OKRES, 

OPTIK, SLOJE, ETUDY, KONTO, 

CHLEBY, ŠPERK, SKEČE, DUŠÍN, 

BOWLE 

Tajenka:  

Zjevení Janovo 19:9  Tehdy mi 

řekl: "Piš: Blaze těm, kdo jsou 

pozváni na svatbu 

…………………………………………… 

 
Otázky:   

1. Člověk je stvořen k obrazu. Koho? 

2. Jak byla stvořena Eva? 

3. Co v Písmu znamená slovo ´přilnout´? 
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neděle 930 – Shromáždění církve. 

Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský, vedení Jaroslav Kernal 

(Žalm 60), písně Markéta Borovanská. 

22..4. Jan Suchý káže v Kladně (prosí o vaše modlitby) 
 

 

Pákistán: Náboženské vyznání bude povinně uváděno na všech 

úředních listinách a dokladech 

Křesťané a příslušníci dalších náboženských menšin v Pákistánu mají další 

důvod k obavám. Islámábádský vrchní soud 9. března rozhodl, že na všech 

úředních listinách a dokladech obsahujících identifikaci určité osoby musí 

být povinně uvedena také její náboženská příslušnost. Pokus o zatajení 

skutečného vyznání bude považován za vlastizradu. Konkrétně se jedná o 

rodné listy, pasy, voličské seznamy a celostátně platné identifikační karty. 

Vyznání musí deklarovat také každý zájemce o zaměstnání ve státním 

sektoru.  Jde o útok na náboženskou svobodu v zemi, který „bude 

poskytovat prostor k násilí a podněcovat k němu“. V zemi, kde je 

náboženství často zneužíváno jako záminka pro sociální a ekonomické 

vyloučení ze společnosti, může podobné rozhodnutí znamenat pro 

příslušníky menšin ještě větší problémy. Vyprošujte moudrost právníkům 

ve věci odvolání. Modlete se, aby se Bůh dotýkal také zákonodárců, aby si 

uvědomovali důsledky svých rozhodnutí, která mohou znamenat ohrožení 

mnoha životů. V této souvislosti pamatujte na modlitbách na místní 

křesťany, kteří jsou systematicky pronásledováni a všemožně 

diskriminováni, aby zůstali věrní Kristu a zářili jako světla v temnotě. 

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. 

Iz 26:4   


