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NADP Ř IRO Z E N É  V ZTAH Y  I I. –  Z ÁP I S  V Y U ČOVÁ NÍ

Koloským 2,13-15
• Bůh stvořil lásku: Filios (přátelská), Eros (fyzická), Agape (Boží nepodmíněná).
• Bůh ti vrátil tvé postavení před Ním a nebylo to laciné, tvůj život má ohromnou cenu! Bůh má 
plán pro tvůj život, proto si dávej pozor a opatruj svůj život, protože máš velikou cenu.
• Tvůj život ovlivňuje i život jiných lidí.

Matouš 7,24-27 – můžeš si vybrat: svůj způsob, nebo Boží způsob
• Naše vlastní způsoby jsou naučené a odkoukané od lidí kolem a ze světa.
• „Postavit dům na skále“ znamená, že stojíš pevně a nepadneš nikdy.
• Hřích ovlivní tebe, tvé okolí i tvůj vztah s Bohem, proto na něj řekl Bůh NE.
verše 13-14
• Neexistuje větší svoboda, než stát na skále; když Bůh něco říká, ví, proč to říká. Vždycky, když 
Ho poslechneš (i když zrovna úplně nerozumíš tomu, proč máš něco udělat), uděláš to nejlepší, co 
můžeš.
• Nevybírej si cestu podle cesty (= jak cesta vypadá), ale podle cíle (= kam tě dovede).
• Vlastními schopnostmi se nedostaneš na místo, kde budeš tak šťastný a spokojený, jako na Boží 
cestě.
•  Bůh ví, co bude zítra a co přesně potřebuješ, proto dej i oblast vztahů do Jeho rukou. Bůh tě 
stvořil a dokonale ví, co máš rád!

Přísloví 5,21 – tvůj život je před očima Hospodina a On nad ním přemýšlí a ví o něm
Lukáš 22,7-12 – Ježíš ví, koho potkáš ve svém životě a ví, jací ti lidé budou a co udělají
• Pokud uděláš to, co ti Bůh řekne, najdeš přesně to, co ti řekl (verš 13).
• Život s Bohem je dobrodružství!

Izajáš 55,6 – ty máš výhodu, že můžeš hledat Boha, dokud je možné Ho najít. A předtím, než uděláš
špatná rozhodnutí!
verš 7 – vždycky se můžeš vrátit k Bohu, nikdy nejsi tak daleko, abys nemohl
verše 8-9 a 1-2 (tj. začátek 55. kapitoly) – Bůh má to nejlepší a Jeho myšlení platí i pro vztahy!

Marek 10,17-20 – mladík pravděpodobně opravdu dodržel všechna přikázání,  jinak by ho Ježíš 
odhalil jako lháře
verše 21-22 – problém byl v tom, že miloval peníze víc, než Boha
• Stačí, když ti chybí jen jedna oblast a můžeš minout Boha ve svém životě!
• Jsou dvě nejdůležitější rozhodnutí ve tvém životě: 1. pro Pána, 2. pro životního partnera
• Rozhodnutí pro partnera ovlivní celý tvůj život, proto s ním NESPĚCHEJ!
• Kultura, kde žijeme, nutí lidi do vztahů bez zodpovědnosti.
• Některá rozhodnutí nemůžeš učinit, pokud nejsi zralý.

Galatským 4,1-4 – jsme dědicové Boží, co je Otce, je naše – jsi dědic!
Verš 1 – pokud je dědic nedospělý, není v ničem rozdílný od sluhy; musí poslouchat a nemůže 
zacházet s dědictvím, protože je nedospělý
• Pokud nejsi dospělý, neumíš si správně vybrat a neumíš se starat o své dědictví.
• Je důležité, aby byl člověk vyzrálý, když vstupuje do vztahu. Nevstupuj do toho rychle a nenech 
se okolím tlačit.



Kazatel 3,1-8 – všechno má svůj čas, proto si užívej ten čas, ve kterém jsi teď
• Nežij v minulosti, je tu nová milost, Bůh činí všechno novým. Nežij ani v budoucnosti, jinak ti 
uteče přítomnost a proteče ti život mezi prsty.
• Buď spokojený s tím, co máš teď, užívej si to, co je dnes.

Přísloví 4,20-23 – žij verš 23, hlídej svoje srdce
• Všechno, co získá tvé srdce, ovlivní tvůj život. Proto ho nedej jen tak.

Přísloví 16,1 – ty rozhoduješ, kam nasměruješ své srdce; upravit myšlení srdce je věcí člověka
• Ty rozhoduješ, kam tvé srdce půjde, komu ho dáš a komu ne. Měj své srdce pod kontrolou, aby ti 
neunikal život.

Genesis 1,26-31
Genesis 2,7 a 18 – člověku není dobré být samotnému
• Jsou dvě možnosti, které jsou dobré: 1. být s někým, 2. být jako apoštol Pavel
verše 21-25 – Adam spal a Bůh jednal, aby mohla přijít změna.

Genesis 24,1-10 a 62-65 – Izák byl na poli a byl v pohodě, protože jeho otci záleželo na tom, aby 
dostal to nejlepší a sluhovi záleželo na tom, aby vykonal otcovu vůli.
• Otec představuje Boha a sluha vykonavatele Boží vůle, tedy Ducha Svatého
• Izák se spoléhal na Boha v této oblasti. I ty se spolehni na Boha! Nechoď z extrému do
extrému, ale spolehni se na Boha.

Přísloví 18,22 – ten kdo našel = je zde určitá aktivita ze tvé strany
• Spolupracuj s Bohem, odevzdej to Pánu, věř Mu, spoléhej na Něj a modli se.
• Buď otevřený a modli se za to, co máš v srdci.
• Nikdy se nedostaň do bodu, kdy nemá nikdo právo mluvit do tvého života. Ale pokud má někdo 
mít právo mluvit do tvého života, jdi za tím, komu to v životě funguje.
• Ptej se Pána, důvěřuj Mu a On ti odpoví.
• Načasování a vyváženost jsou velmi důležité.
•  Není důležitá pouze tělesná stránka, ale i duševní a hlavně duchovní, protože povolání tvého 
partnera má být v souladu s tvým, máte mít jednotu.

Genesis 24,8 – máš svobodnou vůli a můžeš se rozhodnout, že ne
• Jestli máš vstoupit do vztahu, pravděpodobně se to stejné odehrává i v srdci toho druhého.
Matouš 6,33.

Vyučoval Tomáš Šimko, vedoucí mládeže Slova života v Bratislavě.

Zapsala Lada Suchomelová.


