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NEROVNÁ MANŽELSTVÍ  
(1 K 7, 10-17) 

Ř 8:28  Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují 

Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

 

1 Korintským 7:10-17  Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji - ne já, 

ale Pán - aby žena od muže neodcházela.  A když už odejde, ať 

zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu 

neopouští. Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má-li někdo z bratří 

ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li 

žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. 

Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a 

nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly 

nečisté; jsou však přece svaté! Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. 

Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k 

pokoji. Víš snad, ženo, zda se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš 

snad, muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse?  Každý ať žije v 

tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. A tak to 

nařizuji v církvích všude. 

 

 

 

I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  

 1 Pt 1, 18-20; Ef 1, 3-4; Ž 51, 7; 
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II. KŘESŤANŮM, ŽIJÍCÍM V MANŽELSTVÍ 
Biblické odkazy:  

 1 K 1-7; Mt 19, 3-9; 

 

 

III. NEROVNÁ MANŽELSTVÍ A POSVĚCENÍ NEROVNÉHO 

A. Věřící muž, nevěřící manželka 

B. Věřící žena a nevěřící muž 

C. Posvěcení nevěřícího v manželství s věřícím manželem 

D. Může si svobodný věřící vzít nevěřícího pohana? 

 

Biblické odkazy:  

 2 Tm 3, 15-17; Žd 12, 10; Ef 5, 25-28; 1 Pt 3, 1-6; 2 K 6, 14-18; 1 K 7, 39; 7, 8; n 24, 

3; 28, 1; Ex 3, 1-16;    

 

IV. CHCE-LI NEVĚŘÍCÍ ODEJÍT, AŤ ODEJDE 
 

Biblické odkazy:  

 2 K 2, 16; Ř 8, 28; 

 

 

V. ZŮSTÁVEJTE TAK, JAK VÁS BŮH POVOLAL, TO 

PŘIKAZUJI VE VŠECH CÍRKVÍCH! 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 1, 16-17    
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ŽITNÁ, ŠOSÁK, HÁDKY, VĚTVE, 

TECHNO, VNADA, TONIK, GULÁŠ, 

LILIE, DOPIS, RAŠIT, POETA, FARAO, 

CHOBOT, VOLEK, SOKOL, ŠKOLKA, 

BORŮVKA, KANOE, NANDU, 

ACHARD, LICHVA, ROZVAHA, 

SLOKA, ALENA, ZVARA, PERKÁL, 

ŠTVÁT, VERNE, SKRIPT, SUDBA, 

SITÁR, PIKLE, TERASY, ŠAVLE, 

ŠIŠÁK, HOLKY, NEREZ 

Tajenka:  

1Pt 2:25 

…………………………………………… 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Žalm 81) a 

Památka Páně Pavel Borovanský, písně Markéta Borovanská. 

V neděli 23. 9. 2018 budeme mít, dá-li Pán, po shromáždění křest. 

 

Barma (Myanmar): Armáda brání distribuci humanitární pomoci 

mezi křesťany 

Již několik let je Kačjinský stát na severu země sužován ozbrojenými 

konflikty mezi armádou a povstaleckými skupinami bojujícími za 

nezávislost. Letos v lednu jsme vás informovali, že vojáci útočí také na 

křesťany – ničí církevní budovy, znásilňují a vraždí nevinné ženy. 

Nedávno se objevila zpráva vydaná lidskoprávní organizací Fortify Rights, 

dokumentující zvěrstva páchaná na převážně křesťanských obyvatelích z 

Kačjinu v uplynulých sedmi letech. Vojáci brání doručování humanitární 

pomoci na území spolkového státu, včetně základních potřeb a potravin. 

(Na distribuci se podílí i několik místních společenství.) V květnu barmská 

vláda pohrozila stíháním Kačjinské baptistické konvence – pod záminkou, 

že křesťané tajně spolupracují s rebely. 

Podle uvedené zprávy existují náznaky, že je do situace zapojena i Čína, 

která na barmskou vládu naléhá, aby bojkotovala aktivity OSN a dalších 

skupin usilujících o pomoc trpícím lidem. Modlete se, aby potřebná pomoc 

dorazila rychle a bez komplikací k tisícům hladovějících a aby místním 

společenstvím nebylo bráněno poskytovat potřebným pomoc. 

 

 

Zjevení Janovo 3:21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak 

jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. 


