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Lepší než si myslíte
“Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 
Božím, jako muže a ženu je stvořil. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je 
velmi dobré.”  1Moj 1:27,31

Úvod
Různé kategorie lidí

1.	 Manželství	je	dobré	a	jste	spokojení

2.	 Manželství	je	průměrné,	ale	stabilní	–	nechcete	

ho	destabilizovat

3.	 Manželství	je	zklamáním,	ale	nemáte	moc	

naději	na	změnu

4.	 Manželství	je	špatné	a	vy	se	schováváte	–	

myslíte	si,	že	věřící	by	v	manželství	neměli	mít	

problémy

Lepší než si myslíte

•	 Přemýšlejte	o	těch	nejlepších	snech,	které	

máte	o	manželství	–	může	být	daleko	lepší

•	 Přemýšlejte	o	tom,	čeho	se	nejvíc	bojíte	v	

manželství	–	může	být	daleko	horší

Proč byste měli pracovat na vašem 

manželství?

1.	 	Dobré	manželství	se	vždycky	může	zlepšovat

2.	 Dobré	manželství	je	jedním	z	nejlepších	dárků,	

který	můžete	dát	svým	dětem

3.	 Dobré	manželství	výrazně	rozšíří	dopad	vaší	

služby

4.	 Dobré	manželství	vám	pomůže	poznat	Krista	

hlouběji

5.	 Dobré	manželství	vás	ochrání	od	pokušení	a	

selhání

6.	 Dobré	manželství	vás	změní	a	uzdraví
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Co když nemám žádnou naději?

1.	 Bůh	pracuje	ve	všech	věcech	pro	naše	dobro			

Řím	8:28

2.	 V	Trojici	máme	všechny	prostředky,	které	

můžeme	potřebovat			Fil	4:19,	Kol	1:17-20

3.	 Všechno	je	možné	pro	toho,	kdo	věří				

Mk	9:22-24

Co když se cítím beznadějně?

1.	 Bůh	sám	je	naše	pomoc	a	záchrana			Ž	40:17

2.	 My	pracujeme	jeho	silou			Kol	1:29

3.	 Bez	něj	nemůžeme	dělat	nic			Jn	15:5

Jaká je podstata muže a ženy?
A Bůh stvořil člověka podle své podoby, k obrazu 

Boha jej stvořil; jako muže a ženu je stvořil.  

1Moj 1:27

Lidé

Byl	mu	vdechnut	dech	života	–	1Moj	2:7

•	 Živá	bytost	–	2:7

•	 Podle	Božího	obrazu	-	1:24

•	 Vládnou	nad	zemí	–	1:24

•	 Požehnáni	Bohem	–	1:28

•	 Plodní	–	1:28

•	 Velmi	dobří	–	1:31

Co	znamená	Boží	obraz?	–	Gen	1:24

•	 Vztahový	–	“učiňme”,	“podle	naší	podoby”	–		

	 1:26	

•	 Tvořivý	–	“a	Bůh	stvořil…”	–	1:7

•	 Mluvící	–	“Budiž…”	“A	bylo.”	–	1:9

•	 Vidící	–	“A	Bůh	viděl,	že	to	je	dobré…”	1:12

•	 Žehnající	–	“Bůh	jim	požehnal	a	řekl	jim…”		

	 1:22

Muž Žena
Adam – “ze země”

Starat	se	a	chránit	–	2:15

Mluvit	slova	identity	a	života	–	2:19-20

 

Láskyplné vedení

Eva – “Matka všech živých” – 3:20

Pečovat a živit

Být “pomoc vhodná” – 1:18

 Vhodná - znamená “protějšek”, “proti”, “před” 

 “Pomocník” – 21 krát ve SZ – 16x mluví o Bohu

 

Vytváří teplo domova

Osobní deník
Tady	se	zastavte	a	připravte	se	na	to,	co	vás	čeká.	Napište	si	odpovědi	na	následující	tři	otázky	do	svého	osobního	deníčku.	

Později	můžete,	ale	nemusíte,	chtít	tyto	odpovědi	sdílet	se	svým	partnerem.	Buďte	otevření	a	upřímní.

1.	 Přemýšlejte	o	púvodcích	frustrace,	zklamání	nebo	konfliktů,	které	jste	měli	ve	vašem	manželství	v	posledních	6	měsících.	

Které	dvě	věci	byste	na	sobě	chtěli	změnit?	

2.	 Kterou	jednu	věc	byste	chtěli	změnit	na	vašem	manželství?	

3.	 Kdyby	jste	si	mohli	přát	změnit	jednu	věc	na	vašem	partnerovi,	která	by	to	byla?
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Muž Žena
Mozek

Oddělené	strany

Systematizovaný

Soustředěný

Logický

Vysoká	dovednost	kontrolovat	emoce

Zaměřen	na	úkoly

Tělo

Vytvořeno,	aby	citlivě	vnikalo	a	dávalo	život

Mozek

Dvakrát	tolik	spojení

Empatický

Zvládá	více	úkolů	najednou

Intuitivní

Nízká	dovednost	kontrolovat	emoce

Zaměřen	na	vztahy

Tělo

Vytvořeno,	aby	otevřeně	přijímalo	a	pečovalo	o	život

Geny

XY	–	určuje	pohlaví	potomka

Hormony

Testosteron

Soutěživý,	orientovaný	na	výkon,	asertivní,	řešící	problémy,	

dobývající,	soustředěný,	hnaný

Vasopressin

Sexuální	vytrvalost,	agresivní	reakce	na	nebezpečí,	dává	

touhu	zůstávat	s	manželkou	a	vede	ho,	aby	chránil	své	

teritorium	a	potomstvo.

Geny

XX	–	dvojitý	příděl	ženskosti

Hormony

Estrogen

Má	uklidňující	efekt	a	pomáhá	paměti.	Dělá	ženu	zručnější	v	

úkolech	vyžadujících	rychlost,	zručnost,	přesné	pohyby	a	také	

všechno,	co	vyžaduje	plynulost	slovního	projevu	a	výslovnost

Oxytocin

Vytváří	touhu	starat	se	o	někoho	a	přátelit	se,	prožívat	vřelost	

a	otevřenost

Serotonin

Uklidňující	efekt,	vytváří	touhu	po	konverzaci	a	sepjetí

Progesteron

Zvyšuje	vnímání	mateřského	citu,	což	jí	dává	celkový	pocit	

pohody	a	spokojenosti

Aplikace

Máme	tendenci	chovat	se	k	druhým	tak,	jak	

chceme,	aby	se	oni	chovali	k	nám	–	a	míjíme	

je.	Máte	něco,	co	ta	druhá	osoba	postrádá	–	a	

potřebuje!

Čím	víc	budou	muži	skutečně	mužní	a	ženy	ženské,	

tím	víc	budeme	přitahováni	k	našim	protějškům.	

Jaký je smysl manželství?

Vyřešit problém, že člověk je “sám”

•	 	“Není	dobré	člověku	samotnému”	–	Gen	2:18	

Samotný	–	“oddělený”	–	Hebrejsky	“špatný”

Jaké	to	je	nebýt	sám?	

Jaké	to	je	být	v	manželství,	a	přesto	se	cítit	sám?
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Původní plán
“Konečně!” vykřikl Adam. “Ona je část mého těla a mých kostí!” NLT

Jaký je výsledek manželství?

“Jedno tělo” – 1Moj 2:23-24

	 Kost	z	mých	kostí,	tělo	z	mého	těla

	

Pět druhů jednoty

1.	 Jeden	dům	–	spolubydlící	

	 	 Sdílíte	domov

2.	 Jedna	rodina	–	rodiče

	 Sdílíte	děti

3.	 Jedno	družstvo	–	partneři

	 Sdílíte,	co	máte	společného

4.	 Jedna	osoba	–	vnoření

	 Jeden	se	ztratí	v	osobnosti	toho	druhého		

	 	

5.	 Jedno	tělo	–	manželství

	 Všechno,	co	je	v	každém	z	vás	náleží		

	 oběma

Osobní reflexe
1.	 Která	myšlenka	z	této	lekce	se	vás	nejvíce	dotkla	a	proč?

2.	 Čeho	si	nejvíce	vážím	na	skutečnosti,	že	byl	můj	partner	stvořen	jinak,	než	já?

3.	 Ve	kterých	chvílích	prožívám	blízkost	ke	svému	partnerovi	(cítím,	že	nejsem	sám)?	Buďte	konkrétní.

4.	 Ve	kterých	chvílích	se	cítím	sám,	přesto,	že	jsem	v	manželství?

5.	 Teď	se	sdílejte	o	své	odpovědi	se	svým	partnerem.
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Jednota	není	….

Jak se stanete “jedním”? – 1Moj 2:24

1.	 Opustíte

•	 Svou	rodinu

•	 Své	předchozí	vztahy

•	 Otroctví	hříchu

•	 Falešné	obrazy	sebe	sama	(lži)

•	 Bolest	z	minulosti	(zranění)

Mnoho manželských párů bojuje rok co rok se 

stejnými věcmi, které se nedaří vyřešit. Pravdou 

je, že tyto věci mají jen velmi málo společného se 

současnou situací. Mají své kořeny v nevyřešených 

prožitcích z minulosti. Můžete se naučit lépe 

komunikovat, vyjednávat, hledat kompromis, ale 

jakmile něco spustí lži, spadnete do známého 

kolotoče a budete zpátky na začátku.   Jediným 

řešením je uzdravení původního zranení.  

• Má současná situace není hlavním zdrojem 

mé bolesti

• Jestli se pokusím vyřešit můj současný konflikt 

bez toho, že bych hledal uzdravení z minulých 

zranění, najdu pouze dočasnou úlevu. Pokud 

ale uzdravím svou minulost, vykoupím svou 

současnost. 

• Negativní emoce, které momentálně cítím jsou 

pouze “ozvěnou” minulosti, otevřeným oknem 

do zranění mého života.	

	 	

Dr	Edward	Smith,	“Skutečná	proměna”

2.	 Přilnete

•	 Navzdory	strachu

•	 Navzdory	nejistotě

•	 Navzdory	pochybám

•	 Navzdory	sebestřednosti

Jak prožívali manželství? 1Moj 2:25

Nazí

•	 	Bez	ochrany

•	 	Bez	ukrývání	se

•	 	Bez	nechávání	si	věcí	pro	sebe

•	 	Beze	strachu

Kdy	to	zakouším?

	 	

Kdy	ne?

	 	

	

Beze studu

•	 	Bez	viny

•	 	Bez	odsouzení

•	 	Bez	pocitu	selhání

•	 	Beze	studu

	Kdy	to	zakouším?

	 	

Kdy	ne?
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Reflexe s partnerem
1.	 Který	z	pěti	druhů	jednoty	právě	prožíváte?	Vysvětlete.

2.	 Když	neprožíváte	“jedno	tělo”,	jaký	to	má	na	vás	vliv?

3.	 Kde	u	sebe	sama	vidíte	snahu	se	chránit	nebo	se	skrývat	ve	vašem	manželství?

4.	 Kde	ve	vašem	vztahu	u	sebe	sama	vidíte	stud?

5.	 Existují	oblasti	sebeochrany	a	studu	u	vašeho	partnera	které	vy	vidíte,	ale	o	kterých	nemuvil?

6.	 Jak	to	ovlivňuje	váš	vztah?

7.	 Jak	sebeochrana	a	stud	ovlivňují	vaši	schopnost	prožívat	opravdovou	intimitu	a	“jednotu”?	Buďte	konkrétní.

Původní selhání
“... spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina 
Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se 
člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v 
zahradě.”  1Moj 3:7-8

Náš hřích nás rozděluje 

1.	 Selhání	rolí	–	3:6

	 Muž	–	tichý	a	neangažující	se	

	 Žena	–	nepoddajná	a	oklamaná	

2.	 Selhání	poslušnosti	–	3:6

	 Vybrali	si	něco,	co	vypadalo	dobře,	místo		

	 aby	poslechli	Boha	

3.	 Emocionální	selhání	–	Nechali	se	ovládat	

destruktivními	emocemi.	–	3:10

	 Strachem	

	 Studem

4.	 Selhání	reakcí	–	3:7-12

	 Muž	–	ústup,	agrese

	 Žena	–	uzavřenost,	ovládání

	 			 Ústup	(pasivita)

	Muž	 																						 				Láskyplné	vedení			

	 	 Agrese	(obviňování	druhých)
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	 	 		Uzavřenost	(zavření	dveří)

Žena	 																						 							Vytváří	teplo	domova			

	 	 			Ovládání	(manipulace)

“Svět je jako opilý sedlák; když mu někdo pomůže 

do sedla na jedné straně, upadne na druhé.”  

Martin Luther

Tento	hříšný	vzor	vedl	k…

Prokletí 
Eva

“Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti v těhotenství; 

syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém 

muži a on nad tebou bude vládnout.” Gen 3:16

	 “bolesti” – znamená úmorné bolesti

 “On bude vládnout…” - stejné	slovo	jako	

	 v	Gen	1:16	-		

	 	 “Slunce,	aby	vládlo	ve	dne…”

	 (ne	stejné	slovo	jako	v	1:25	–		

	 	 “ať	vládnou	nad	rybami…”)

	 Znamená	to	ovládat	nebo	mít	autoritu	nad		

	 někým

	 “Budeš dychtit…” – stejné	slovo	jako	v	

	 Gen	4:7	–	“hřích	bude	po	tobě	dychtit…”		

	 aby	tě	ovládal	(toto	slovo	se	nachází	jen		

	 třikrát	ve	SZ)

Žena –	budete	zakoušet	bolest	ve	vztahu	a	

ovládání	mužem	–	samy	budete	toužit	ovládat.	

Kvůli	prokletí	má	žena	obrovskou	potřebu	bezpečí 

a ochrany.

Adam

“ Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj 

život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní 

a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře 

budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z 

níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“1Moj 

3:17-19

	 “V trápení…” - stejné slovo 

  jako v Gen 3:16 – bolest

	 “v potu tváře”	–	Nosní	dírky	(23	krát)	

	 	 hněv	(205	krát)

	 “navrátíš se do země…”	–	“adamah”	(hra	

	 	 se	slovy	–	jako	Adam)

	 “prach v prach”	–	symbol	marnosti

Muž	–	budeš	bolestně	pracovat	proti	trní	–	budeš	

se	cítit	frustrovaný	a	nemohoucí.

Kvůli	prokletí	má	obrovskou	potřebu.

úspěchu	a	významu.
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Vyhnání ze zahrady
Po prokletí není žádná cesta zpět do zahrady.

Nemůžete	jen	“pracovat	na	vašem	vztahu”	a	

čekat,	že	se	problémy	vyřeší.	Je	to	podobné	jako	

používání	fíkových	listů,	abyste	zakryli	svou	nahotu.

Paprsek naděje

“…Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.” – 

3:15

“Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené 

suknice a přioděl je.” – 3:21

Reflexe s partnerem
1.	 Jestli	jste	muž,	popište	své	ženě,	jaké	to	je	pracovat	proti	trní.	Jak	prožíváte	prokletí	muže?	

2.	 Jestli	jste	žena,	popište	partnerovi,	jaké	to	je	zakoušet	ve	vztahu	bolest.	Jak	prožíváte	svou	touhu	ovládat?

3.	 Když	reagujete	na	svůj	hřích	a	na	hřích	druhých,	opustíte	svou	Bohem	danou	roli	jednou	na	jednu	stranu,	jindy	na	druhou.	

Muži,	popište,	které	věci	vás	tlačí	k	tendeci	být	pasivní	a	proč.	Kdy	jste	naopak	agresivní	a	svádíte	vinu	na	druhé	a	proč?	

Ženy,	dejte	svým	mužům	zpětnou	vazbu,	kdy	je	jak	vidíte.

4.	 Ženy,	kdy	máte	tendenci	se	“uzavřít”	a	proč?	Kdy	se	naopak	snažíte	se	ochránit	tím,	že	ovládnete	situaci?	Muži,	dejte	svým	

ženám	zpětnou	vazbu,	kdy	je	jak	vidíte.

5.	 Jak	vám	tyto	reakce	brání	být	“jedním	tělem”	a	naplňovat	vaše	Bohem	dané	role?

6.	 Jaké	pro	vás	je	to,	že	jste	byli	vyhnáni	ze	zahrady?

Vykoupení v Kristu
“Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na 
sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘ To proto, 
aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské 
národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.”  Gal 3:13-14

Osvobození z prokletí
“Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se 

zaslíbení, dané ve víře v Ježíše Krista, splnilo těm, 

kdo věří..”  Gal 3:22

Předpoklady

1.	 To,	čím	máme	podle	Božího	stvoření	být	a	co	

máme	prožívat,	je	velmi	dobré	

2.	 Kvůli	pádu	a	prokletí	je	toto	požehnání	

nedosažitelné

3.	 Pouze	skrze	Kristovo	vykoupení	se	můžeme	

vrátit	do	zahrady

4.	 Potřebujeme	na	to	pomoc	Ducha	svatého

5.	 Není	žádná	pravá	a	trvalá	změna	bez	pokání	

a	víry	

Bez Krista…

1.	 	Nebude	žena	nikdy	prožívat	dostatek	

bezpečí.	Kvůli	tomu	bude	přecházet	od	

vytváření	tepla	domova	k	uzavřenosti	nebo	

ovládání.	

2.	 Nebude	muž	nikdy	dost	úspěšný	a	důležitý.	

Kvůli	tomu	nebude	láskyplně	vést,	ale	bude	

utíkat	nebo	bude	agresivní.	

3.	 Nebude	nikdy	dost,	co	vám	partner	bude	

poskytovat,	aby	byly	vaše	potřeby	naplněny.	

Budete	neustále	zklamáni.	

4.	 Kvůli	studu	a	sebeochraně	bude	pravá	intimita	

a	“jednota	těla”	nedostupná.
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“Všechny naše problémy proudí z naší 

neschopnosti odrážet Boží podobu. Kvůli pádu 

Adama a Evy do hříchu v zahradě Edenu jsme si 

nevyvinuli Boží podobu v nejdůležitějších oblastech 

naší osobnosti a nepracujeme podle toho, jak jsme 

byli stvořeni. Proto prožíváme bolest.”

 Dr Henry Cloud – “Změny, které uzdravují”

Zopakujme si – abych se mohl vrátit do 

zahrady, musím…

1.	 Žít	obraz	Boha	v	pravé	mužnosti	(láskyplné	

vedení)	a	ženskosti	(vytváření	tepla	domova)

2.	 Žít	“nazí”	–	bez	ukrývání	a	sebeochrany

3.	 Žít	“beze	studu”	–	bez	deformace	vinou	a	

studem

4.	 Žít	v	“jednom	těle”	s	partnerem

5.	 Žít	svou	Bohem	danou	roli	jako	milující	hlava	

(muž)	a	vhodná	pomoc	(žena)

6.	 Každodenně	zakoušet	radost	z	toho,	že	

nejsem	sám

Jaká je cesta od pádu zpět do zahrady?

1.	 Na	našem	chování	lze	poznat,	když	žijeme	

v prokletí.	Nicméně,	nemůžeme	se	změnit	jen	

přizpůsobením	svého	chování.	To	bychom	

zkoušeli	získat	spravedlnost	dodržováním	

zákona.	Důvod,	proč	máme	zákon,	není,	

abychom	byli	ospravedlněni,	ale	abychom	si	

uvědomili	hřích.	(Řím	3:19-20)

2.	 Když	vidíš	chování,	které	odráží	pád,	popros	

Ducha	svatého,	aby	tě	zavedl	hlouběji	do	

duševních	(myšlenky,	rozhodnutí	a	pocity)	a	

srdečních	(duchovních)	záležitostí,	které	jsou	

za	tím.	Pravděpodobně	budou	nejdříve	ukryté,	

ale	Duch	svatý	ti	je	může	odhalit.

3.	 Popros	Boha,	aby	ti	ukázal,	kde	se	spoléháš	

sám	na	sebe	(fíkové	listy,	přehazování	viny	na	

druhé,	skrývání,	modlářství)	více	než	na	Krista.	

Popros	ho,	aby	ti	ukázal	na	hřích,	který	je	za	

tvým	chováním,	anebo	na	lži,	které	dodávají	

energii	tvým	reakcím.

4.	 Tento	proces	je	nejlepší	udělat	nahlas,	

v modlitbě	s tvým	partnerem.	On	bude	mít	

často	pohledy	a	vhledy,	které	ty	sám	neuvidíš.	

Duch	svatý	ti	bude	komunikovat	konkrétní	věci	

skrze	něj!

5.	 Když	ti	Duch	svatý	vyjasní,	co	je	hlavní	

příčinou	tvého	chování,	odpověz	mu	pokáním	

a	vírou.	Vždy	to	bude	vyžadovat	obrácení	se	

od	soběstačnosti	k závislosti	a	důvěře	Kristu.

6.	 Teď	můžeš	začít	s	novým	chováním,	které	

odráží,	kým	jsi	v Kristu,	a	jak	jsi	byl	stvořen	

pro	život	v zahradě.	Odevzdej	se	v modlitbě	

tomuto	novému	stylu	života	a	popros	Boha	o	

pomoc	a	posílení.
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A co minulost?
Mnohá manželství zápasí rok za rokem s opakujícím 

se problémem, který, zdá se, nikdy nevyřešili. 

Pravda je taková, že tyto problémy mají jen málo 

co dělat se současnou sitací. Jsou zakořeněny 

ve starých nevyřešených vzpomínkách. Uzdravení 

původníchzranění je jediným východiskem.

 

             Dr Edward Smith, “Opravdové uzdravení”

Tady vidíme, jak to vypadá v manželství:

Jak opustíš a přilneš?
1.	 Popros	Boha,	aby	ti	skrze	Ducha	svatého	ukázal,	jestli	má	tvé	nynější	chování	kořeny	v	nevyřešených	problémech	z	

minulosti.	V	modlitbě	jej	popros,	aby	tě	vzal	zpátky	v	čase	k	situacím	nebo	zkušenostem,	které	se	týkají	tvého	současného	

problému.

2.	 V	modlitbě	jej	popros,	aby	ti	zjevil	jakékoliv	informace	o	následujících	srdečních	problémech,	jež	souvisí	s	touto	záležitostí.	

Neodpuštění,	hřích,	lež,	modlářství,	smlouvy,	rány.	(U	Slid	VW)

3.	 Poproste	Ducha	svatého,	aby	do	této	vzpomínky	zjevil	Krista.	Co	potřebuješ	vědět	o	podstatě	tvého	otce	(zjeveného	v	

Kristu),	nebo	o	dostatečnosti	Kristovy	oběti	za	tebe	na	kříži?	Jak	se	on	dívá	na	tebe	a	tvou	situaci?	Jak	ti	chce	zjevit	a	

zosobnit	pravdu	způsobem,	který	činí	lež	bezmocnou?

4.	 V	hlasité	modlitbě	se	s	vírou	a	pokáním	posuňte	kupředu!	Odpusťte	těm,	kdo	vám	ublížili,	vyznejte	své	hříchy,	odmítněte	

lži,	odkloňte	se	od	modlářství,	vzepřete	se	ďáblu,	zrušte	své	smlouvy	a	poproste	Krista,	aby	zahojil	vaše	rány.	Obraťte	se	k	

němu	ve	víře,	že	vám	odpustí,	očistí,	ochrání,	pomůže,	uzdraví	a	obnoví.

5.	 Ve	víře	se	oddejte	životu	podle	vaší	identity	v	Kristu	a	přijměte	jej	jako	dostatečného,	ve	vztahu	k	vašemu	partnerovi.

Změna okolností a povrchní 
opravení
Naše	tendence	budou,	buď	se	naučit	žít	s	

chronickými	manželskými	problémy	tak,	že	se	

pokusíme	změnit	okolnosti,	nebo	se	je	pokusíme	

vyřešit	povrchně	jejich	opravením.	Ale	trvající	a	

opravdová	změna	přichází	skrze	naši	proměnu.

Ke komu mám mluvit, koho varovat, aby to slyšel? 

Hle, jejich uši jsou neobřezané, nemohou tomu 

věnovat pozornost. Hle, Hospodinovo slovo je jim 

potupou, nelíbí se jim…. 

Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: 

‚Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není. 

                                         Jer 6:10,14
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Připomeňte	si	problémy	Adama	a	Evy	poté,	co	se	

setkali	s	důsledky	pádu.	Dvě	emoce	vám	budou	

bránit	přicházet	k	Bohu	pro	opravdové	uzdravení	

a	proměnu.

1.	 Strach

•	 že	to	zkusím	a	nebude	to	fungovat

•	 že	zjistím,	že	se	mnou	opravdu	něco	není	

v	pořádku

•	 že	se	mnou	Bůh	nebude	komunikovat

•	 	že	mne	Bůh	doopravdy	nemiluje

•	 že	se	ztratíme	a	nebudeme	vědět,	co	dál

•	 že	Kristus	nebude	stačit

•	 že	budu	zakoušet	odsouzení

•	 že	nejsem	dost	duchovně	dospělý

•	 že	mne	budete	chtít	mít	takového	jako	vy	

–	změnit	to,	kým	jsem

•	 že	mohu	být	opravdu	hluboce	zraněn

•	 že	zneužijete,	co	jste	odkryli?

2.	 Stud

•	 že	uvidíte	věci,	které	způsobí,	že	mne	

odmítnete

•	 že	se	mnou	budete	zklamáni

•	 že	se	mi	lidé	vysmějí	nebo	se	budou	

posmívat

•	 že	je	všechno	moje	vina

•	 že	je	vlastně	všechno	mnohem	horší,	než	

jsem	si	myslel

•	 že	jsem	zodpovědný	a	nemohu	s	tím	nic	

dělat

•	 že	nemám	to,	co	potřebuju

•	 že	nejsem	skutečný	muž/žena

•	 že	je	se	mnou	něco	od	základu	v	

nepořádku	a	brzy	se	to	všichni	dozvědí

Osobní reflexe s partnerem
1.	 Promyslete	si	rozhovory,	které	jste	až	doteď	měli	se	svým	partnerem.	Kterou	oblast	byste	chtěli	změnit?	Měla	by	to	být	

oblast,	která	vás	zavede	k	původnímu	plánu.	Měla	by	to	být	oblast,	která	v	partnerovi	způsobuje	pocit	marnosti,	a	když	ji	

změníte,	přinese	vám	skvělé	požehnání.	Napište	si	ji.

2.	 Sdílejte	se	se	svým	partnerem.	Přijměte	jeho	pohled	a	zpětnou	vazbu	a	společně	se	dohodněte,	že	toto	je	klíčová	oblast	

vhodná	pro	změnu.	Měla	by	to	být	pouze	jedna	věc	pro	každého	z	vás.

3.	 Teď	začněte	s	jedním	z	vás	a	„zdolejte	horu“.	Společně	nahlas	promyslete,	jak	se	toto	chování	projevuje.	Mluvte	o	tom,	co	

víte	o	myšlenkách,	pocitech	a	rozhodnutích,	které	jsou	za	tím.		

Buďte	otevření	a	upřímní,	když	mluvíte	o	sobě,	a	když	dáváte	zpětnou	vazbu	svému	partnerovi.	Dělejte	to	s	láskou	a	citlivě.

4.	 Teď	poproste	Boha,	aby	vám	skrze	Ducha	svatého	ukázal,	co	je	skryto	v	„mlze“.	Co	ještě	je	pravda	o	tom,	co	se	děje	ve	

vaší	duši	(mysl,	vůle	a	emoce)	a	v	srdci	(duchovně).

5.	 Zeptej	se,	zdali	toto	je	aktuální	problém,	nebo	jen	„odraz“	nějakého	jiného	nevyřešeného	problému	z	minulosti.		

Jestliže	ano,	poproste	Ducha	svatého,	aby	vám	tuto	vzpomínku	nebo	zážitek	ukázal.

6.	 Poproste	Ducha	svatého,	aby	vám	ukázal,	jestli	nejsou	některé	z	následujících	věcí	spojeny	s	vaším	problémem.	

Neodpuštění,	hřích,	lež,	modlářství,	smlouvy,	rány.	(U	Slid	VW)

7.	 Poproste	Ducha	svatého,	aby	vám	zjevil	Krista	v	této	specifické	věci.	Jaký	je	jeho	pohled,	jeho	práce,	jeho	charakter,	jeho	

pravda,	jeho	dostatečnost	apod.

8.	 Zareagujte	vírou	a	pokáním	na	to,	co	vám	Duch	svatý	ukázal.	Udělejte	to	konkrétně	a	nahlas.	V	modlitbě	a	také	svému	

partnerovi	se	zavažte	k	novému,	správnému	chování,	které	bude	odrážet	to,	jak	vás	Bůh	stvořil	a	jak	on	chce,	abyste	žili	v	

manželství.	Poproste	Boha,	aby	vás	posílil	a	připomeňte	si,	že	jej	potřeujete.

9.	 Celé	to	opakujte	s	tím	druhým.
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Vést a milovat
“Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni 
obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem...”  
Ef 5:25-26

“V poddanosti Kristu se podřizujte 
jedni druhým.” Ef 5:21

Ef	5:21	–	Podřídit	–	vojenský	výraz	–	„zařaď	se“

	 Hupotasso

	 	 Hupo	–	under

	 	 Tasso	–	to	arrange

Každý	vztah	má	třetího	člena	–	není	to	řada	ale	

trojúhelník

	 To	nám	dává

	 	 Hloubku	a	obsah

	 	 Referenční	bod

Muž má v manželství dvě hlavní 
zodpovědnosti – Ef 5:22-33

1. Vést - v.23	-	být	hlavou

	

	 Vedení	není…

	 Vedení	je...

	 Co	když…?

2. Milovat –	v.	25-33

	 	

	 Co	to	znamená	milovat?

	 a.	 Obětovat se	–	v.	25-27

	 	 	

	 	 	

	 V.	27	–	výsledkem	je	„zářící“	manželka.	

													To	je	mužovo	vysvědčení.

	 b.		Pečovat –	v.	28-31

	 	 	

	 V.	28	–	výsledkem	je,	pečuješ	o	sebe	

													(jste	jedno	tělo)

	 	 	

Když	se	vaše	manželka	necítí	vedena	a	milována,	

má	pravdu.	Předpokládejte,	že	je	její	vyhodnocení	

správné	a	přijměte	zodpovědnost	za	vaši	proměnu.
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Reflexe s partnerem
1.	 Ženy,	sdílejte	se	se	svými	manželi,	kdy	jste	cítili	jeho	vedení.	Čeho	si	vážíte	na	způsobu	jeho	vedení?	Jak	se	v	tom	cítíte?

2.	 Stává	se	někdy,	že	cítíte	jeho	odstoupení	z	vedoucí	role	a	vy	jste	ponechána	bez	ochrany	nebo	„hlavy“?	Promluvte	si		

s	ním	o	tom.

3.	 Máte	nějaké	návrhy,	nebo	zpětnou	vazbu,	jak	by	se	mohl	stát	efektivnějším	vůdcem?	V	duchu	přijetí	a	podpory		

mu	to	předejte.

4.	 Ženy,	sdílejte	se	svými	manželi	příklady,	kdy	zakoušíte	jeho	lásku.	Čeho	si	nejvíce	vážíte	na	způsobu,	jak	vás	miluje?		

Jak	se	potom	cítíte?

5.	 Jsou	nějaké	chvíle,	kdy	jeho	lásku	nezakoušíte,	ale	rády	byste?	Citlivě	mu	to	řekněte.		

6.	 Máte	nějaké	tipy	nebo	návrhy,	které	by	mu	mohli	pomoci	vás	lépe	milovat?	Buďte	konkrétní	ve	svém	sdílení,	ale	nebuďte	

kritické	a	netlačte	na	něj.

Podřídit se a respektovat
“Ženy svým mužům jako Pánu,
protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla,  
které spasil.”  Ef 5:22-23

“V poddanosti Kristu se podřizujte 
jedni druhým. ženy svým mužům 
jako Pánu” Ef 5:21-22

Manželky mají v manželství dvě hlavní 

zodpovědnosti – Ef 5:22, 24, 33

1. Podřídit se – 22, 24

	 Hupotasso

	 	 Hupo	–	pod

	 	 Tasso	–	umístit	se

Podřízení	není…
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Podřízení	se	je…

Co když…?

	 Muž	nevede?

	 Se	mýlí?

	 Je	hrubý	a	necitlivý?

	 Neposlouchá	Boha?

2. Respektovat – v. 33

Respekt	není…

Respekt	je…

Co když…

	 Mu	nedůvěřuji?

	 Jej	nerespektuji?

	 Si	myslím,	že	jej	respektuji,	ale	on	si		

													to	nemyslí?
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Reflexe s partnerem
1.	 Muži,	sdílejte	se	se	svými	manželkami,	kdy	jste	se	z	její	strany	cítili	respektováni.	Čeho	si	vážíte	na	tom,	že	vám	komunikuje	

respekt?	Jak	se	v	tom	cítíte?

2.	 Stává	se	vám	někdy,	že	od	ní	respekt	necítíte,	nebo	že	zakoušíte	z	její	strany	neúctu?	Sdílejte	se	o	tom	jemně,	bez	hněvu		

a	odsuzování.

3.	 Máte	nějaké	návrhy,	nebo	zpětnou	vazbu,	jak	by	se	mohla	stát	více	efektivní	v	komunikaci	respektu	a	úcty	k	vám?	V	duchu	

přijetí	a	podpory	jí	to	předejte.

4.	 Muži,	sdílejte	se	svými	ženami	příklady,	kdy	jste	od	ní	cítili	ochotné	podřízení	se.	Čeho	si	nejvíce	vážíte	na	způsobu,	jak	se	

vám	podřizuje?	Jak	se	potom	cítíte?

5.	 Jsou	chvíle,	kdy	její	podřízení	se	nezakoušíte?	Jak	vás	to	ovlivňuje?				

6.	 Máte	nějaké	tipy	nebo	návrhy,	které	by	jí	mohly	pomoci	se	vám	lépe	podřídit	efektivněji?	Buďte	konkrétní	ve	svém	sdílení,		

ale	nebuďte	kritičtí	a	netlačte	na	ni.

Sexualita
“On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.”  
Píseň písní 2:4

Teologie sexuality

1.	 Sex	je	„splynutí“	–	fyzické	vyjádření	duchovní		

a	duševní	reality	–	1.Moj	2:24,	Ef	5:31-32

2.	 Moje	sexualita	a	sexuální	touha	byly	stvořeny	

Bohem	a	jsou	dobré,	jsou	li	vyjádřeny	správně	

(1.Moj	1:27-28).	Mezi	manželi	by	v	sexu	

neměl	být	žádný	stud.	1.Moj	2:25

3.	 Dobrý	sex	vytváří	pouta,	která	drží	manželský	

pár	dohromady	navzdory	tlakům,	které	se	je	

snaží	rozdělit.	Mat	19:4-6

„Je velmi smutné, že mnohé nevěrnosti začínají z 

důvodu nedostatku citu (u žen) a nedostatku sexu 

(u mužů). Jí se nedostává dostatek citu, takže jej 

odmítá po sexuální stránce, a jemu se nedostává 

sexu, takže ta poslední věc, kterou by chtěl 

komunikovat, je citlivost.“  

Willard F. Harley, PhD
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4.	 Sex	je	důležitou	součástí	mé	služby	mému	

partnerovi	–	neměli	bychom	je	připravovat	

o	to,	co	v	této	oblasti	potřebují.	Pokud	to	

děláme,	vystavujeme	je	satanovu	pokušení.	

Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně 

i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro 

svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo 

pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden 

druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na 

čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase 

buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste 

se nemohli ovládnout.   

1 Kor 7:3-5

5.	 Hebrejský	výraz	pro	sex	je	„	Yada“	–	„	znát,	

hluboce	a	důvěrně“	–	1.Moj	4:1

	 Srovnejte	to	se	slovy,	která	používáme	my?

	 	 Mít	styk

	 													Milovat	se

	 													Mít	sex

Muž Žena
Co vzrušuje muže?

•	 Pohled

•	 Pozvání

•	 Její	touha

Co blokuje jeho touhu?

•	 Její	nedostatek	soustředění	nebo	touhy

•	 Pocit	impotence

•	 Stres	a	přemíra	práce

Jak má muž rád, když se ho žena dotýká

•	 Polarita	–	genitálie	“+”	tělo	“-“

•	 Začněte	s	genitáliemi	a	oblastí	kolem

•	 Pak	pokračujte	ke	zbytku	těla,	ale	vracejte	se,	abyste	

uchovali	vzrušení

•	 Určujte	tempo	vašich	dotyků	tak,	aby	se	cítil	vysoce	

zapojený,	ale	nedošel	k	vyvrcholení

•	 Pamatujte,	že	nepotřebuje	tolik	času	jako	vy

•	 Dejte	mu	zpětnou	vazbu	o	tom,	jak	si	to	užíváte

•	 Nenechávejte	ho	bez	toho,	že	byste	ho	dovedla		

k	vrcholu

Co dává muži největší potěšení?

•	 Vaše	potěšení

•	 Jeho	vrchol

Co vzrušuje ženu?

•	 Emocionální	spojení	a	péče

•	 Láskyplný	dotek

•	 Pozvolná	snaha

Co blokuje její touhu?

•	 Nevyřešený	konflikt

•	 Pocit,	že	není	milovaná	nebo,	že	se	jí	nenaslouchá

•	 Rušící	vlivy	(okolí,	vůně,	zvuky,	nedostatek	bezpečí	nebo	

soukromí)

Jak má žena ráda, když se jí muž dotýkáw

•	 Polarita	–	genitálie”	–“	tělo	“+”

•	 Začněte	se	zády,	rameny,	tváří,	vlasy

•	 Milující	polibky

•	 Nezapomeňte	na	chodidla,	nohy,	vnitřní	část	stehen,	

oblasti	pod	kolenem	atd.

•	 Teprve	potom,	co	cítí	vaše	doteky	a	cítí	se	napojená	

můžete	přejít	k	prsům

•	 Nechejte	oblast	genitálií	na	úplný	konec

•	 Nespěchejte,	využijte	tolik	času,	kolik	potřebujete

Co dává ženě největší potěšení?

•	 Emocionální	spojení

•	 Pocit,	že	je	zbožňovaná	a	ceněná

Co potřebuji “znát” o svém partnerovi, abych ji/jeho mohl/a sexuálně uspokojit?
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Muž Žena

Jak se mění mužova reakce den co den?

•	 Moc	ne

Jak reaguje mužovo tělo na sex?

•	 Zvýšení	Vasopresinu	–	chce	bránit	a	chránit

•	 Zvýšení	Oxytocinu	–	citlivost,	připojení,		

“péče	a	přátelství”

•	 Hluboká	relaxace	a	uvolnění	(Prolaktin	přináší	pocit	

únavy	k	spánku)

Co se stane, když muž nedostane sexuální uvolnění?

•	 Fyzické	napětí	se	zvyšuje.	Stává	se	víc	a	víc	citlivý	na	

sexuální	podněty	a	může	zakoušet	nervozitu	a	frustraci.

•	 72	hodinový	cyklus

Jak se mění reakce ženy den co den?

•	 Obrovské	rozdíly	závislé	na	hormonech,	emocích,	okolí,	

událostech	dne,	jak	se	vnímá	atd.

•	 Co	je	úžasné	jeden	den	může	být	úplně	špatně		

druhý	den.

Jak reaguje ženino tělo na sex?

•	 Zvýšení	Oxytocinu	–	citlivost,	připojení,	pocity	intimity	

•	 Uvolnění	endorfinů	(přirozený	tlumič	bolesti)	

•	 Zvýšení	Serotinu	–	uklidňující	efekt,	pocit	dobra

Co se stane, když žena nedostane sexuální uvolnění?

•	 Nezakouší	fyzické	napětí,	ale	může	se	začít	cítit	

emocionálně	nedotknutá.

•	 Někdy	začne	vypínat	svou	sexualitu.

Jaké	je	tajemství	toho,	jak	připravit	vaši	ženu,	aby	s	

vámi	chtěla	mít	sex?	Zde	je	seznam	podle	autorů	

Barbary	and	Allana	Peasových.

Přikrášlovat, uznávat, předvídat, pečovat, chlubit 

se jí, starat se, hladit, nosit pro ni, oblékat, skládat 

komplimenty, těšit, objímat, bránit, umírat pro ni, 

snít o ní, vciťovat se, bavit, vzrušovat, fascinovat, 

opravovat věci, odpouštět, dělat radost, držet v 

náručí, rozesmát, zbožňovat, hýčkat, masírovat, tulit 

se, prokazovat laskavost, tišit, rozmazlovat, volat, 

usmiřovat se, chválit, chránit, pochutnávat si, být 

romantický, posvěcovat, ochutnávat, chodit na 

rande, mačkat, povzbuzovat, podporovat, mučit, 

škádlit, důvěřovat, uctívat.

Jaké	je	tajemství,	jak	připravit	vašeho	muže,	aby		

s	vámi	chtěl	mít	sex?

Přijít nahá – s pizzou. (Dělám si legraci! Pizza je 

volitelná!)

	 	 Jeho	mozek,	její	mozek,	str.	120

Běžné sexuální neshody

Muž Žena
•	 Postupuje	příliš	rychle

•	 Potřebuje	sex,	aby	se	zbavil	stresu

•	 Potřebuje	sex,	aby	se	napojil	na	své	emoce

•	 Dotýká	se	jejích	sexuálních	orgánů	příliš	brzy

•	 Dotek	je	příliš	necitlivý

•	 Nemůže	mluvit	kvůli	jeho	fyzické	reakci

•	 Chce	si	užívat	ženy	vizuálně

•	 Postupuje	příliš	pomalu

•	 Potřebuje	se	zbavit	stresu,	aby	chtěla	mít	sex

•	 Potřebuje	se	napojit	na	své	emoce,	aby	chtěla	sex

•	 Dotýká	se	jeho	sexuálních	orgánů	příliš	pozdě

•	 Dotek	je	příliš	jemný

•	 Potřebuje	slova,	aby	mohla	reagovat	fyzicky

•	 Stydí	se,	nebo	se	cítí	využitá,	když	se	na	ni	dívá
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Jak poznáte sVéHO muže či ženu?

1.	 Studujte	je,	ptejte	se,	naslouchejte,	sledujte	

jejich	reakci.

2.	 Řekněte	jim	o	sobě,	dejte	jim	zpětnou	vazbu,	

sdílejte	své	touhy.

Tři druhy sexu

1.	 Labužnický

2.	 Hlavní	jídlo

3.	 Rychlovka

sex je okno do vaší duše.

1.	 Nevyřešené	problémy	a	zranění	ve	vašem	

vztahu	se	projeví	ve	vašem	sexuálním	životě.

2.	 Vaše	osobní	nejistoty	vyjdou	na	povrch	ve	

vašem	sexuálním	životě.

3.	 Váš	stud	pokazí	vaše	sexuální	život.

4.	 Vaše	zaměření	na	sebe	a	sobectví	vyjde	na	

povrch	ve	vašem	sexuálním	životě.

5.	 Chronický	stres	a	nezdravé	životní	návyky	

mohou	poškodit	váš	sexuální	život.

Sexuální obtíže jsou příležitostí k růstu!

Typické problémy

1.	 Malé	děti	a	unavení	rodiče

2.	 Ženin	stud	a	nejistota	ohledně	svého	těla

3.	 Mužovy	pochyby	o	jeho	schopnostech

4.	 Neodpuštění	a	nevyřešená	zranění	mezi	vámi

5.	 Strach	ze	zranitelnosti

6.	 Nevyřešený	sexuální	hřích	nebo	zneužití		

v	minulosti

Jak dostat vaše sexuální spojení na vyšší 

úroveň

1.	 Nespokojte	se	s	průměrným	sexem!

2.	 Pracujte	na	tom,	věnujte	tomu	čas	a	energii.	

Čtěte,	mluvte,	studujte,	zkoumejte.

3.	 Všímejte	si,	kdy	je	vaše	sexuální	spojení	

blokované.		

4.	 Vyřešte	problémy,	které	vás	drží	zpátky.

5.	 Naučte	se	mluvit	o	sexu	a	vaší	sexualitě.	

Sdílejte	se	o	to,	co	se	vám	líbí,	co	máte	a	

nemáte	rádi.	Ptejte	se	partnera,	co	má	a	co	

nemá	rád.

6.	 Dávejte	partnerovi	okamžitou	zpětnou	vazbu	

během	sexu	slovy,	zvuky,	nápovědami	a	

dotyky.

7.	 Riskujte,	buďte	ochotni	dělat	chyby,	smát	se,	

neberte	to	příliš	vážně.
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Velké vody
“Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.”     
Píseň písní 8:7

Jak zabráníte “vodám”, aby uhasily 
lásku?

Co sytí lásku?

Když si za mnou přijdou manžel a manželka pro 

pomoc, mým prvním úkolem je pomoci jim poznat 

jejich nejdůležitější emocionální potřeby – co každý 

z nich může udělat pro toho druhého, aby se cítili 

nejšťastnější a nejvíce spokojení. Pokládám otázku, 

“Co pro tebe může tvůj partner udělat, aby tě udělal 

co nejšťastnějším?” 

Podařilo se mi rozdělit většinu jejich odpovědí do 

deseti emocionálních potřeb – obdiv, laskavost, 

konverzace, podpora v domácnosti, oddanost 

rodině, upřímnost a otevřenost, fyzická přitažlivost, 

společné záliby a sexuální naplnění.   

Manžel a manželka, kteří se rozhodnou naplňovat 

vzájemné potřeby, tak pokládají základy 

celoživotního štěstí, které je hlubší a více naplňující, 

než se jim zdálo možné.

Jenže, téměř pokaždé, když jsem požádal páry, aby 

mi napsaly své potřeby podle svých priorit, muži je 

poskládali jedním a ženy opačným způsobem.

Její seznam Jeho seznam
1.	 Laskavost	 	 	 	

2.	 Konverzace		 	

3.	 Upřímnost	a	otevřenost	 	 	

4.	 Finanční	stabilita	 	 	

5.	 Oddanost	rodině	 	 	

1.	 Sexuální	naplnění

2.	 Společné	záliby

3.	 Fyzická	přitažlivost

4.	 Podpora	v	domácnosti

5.	 Obdiv

Kdykoli najde žena manžela, který se prokazuje 

všemi pěti kvalitami, bude jí připadat neodolatelný. 

Ale pozor, buďte opatrní, pokud naplní jen čtyři, 

bude žena zakoušet prázdnotu, která ji bude 

neustále otravovat, aby byla naplněna. Když najde 

muž ženu, která se prokazuje všemi pěti kvalitami, 

bude mu připadat neodolatelná. Stejné varování, 

které platilo pro ženu, paltí samozřejmě i pro muže.

“Jeho	potřeby,	její	potřeby,	budování	manželství	

odolné	proti	nevěře”	od	Willarda	Harleyho

Co uháší lásku?
1.	 Konflikt

2.	 Služba
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3.	 Příbuzní

4.	 Finance

5.	 Vyčerpanost

6.	 Děti

7.	 Dům	a	domov

Reflexe s partnerem 
1.	 Co	je	pro	vás	nejdůležitější	myšlenka	z	tohoto	vyučování?	Proč?

2.	 Podívejte	se	na	10	emocionálních	potřeb	podle	Willarda	Harleyho.	Ohodnoťte,	jak	se	vám	daří	je	naplňovat.	Máte	nějaké	

otázky	pro	svého	partnera?	Nějaké	návrhy	v	oblastech	vašich	potřeb?

3.	 Teď	si	promluvte	o	7	oblastech,	které	uháší	lásku.	Jsou	některé	z	nich	platné	pro	vaše	manželství?	Proberte	způsoby,	jakými	

můžete	růst	v	řízení	těchto	oblastí.

Péče o zahradu
“Si pramen zahradní, studna vody živé, bystřina z Libanónu.”    
Píseň písní 4:15

Jak se starat o zahradu?

1.	 Rande

2.	 Romantika

3.	 Dovolená

4.	 Odpočinek
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5.	 Zdraví	a	cvičení

6.	 Přátelství

7.	 Vzpomínky

Reflexe s partnerem

Setkání s poradcem

Popřemýšlejte, co byste s poradcem chtěli probrat a níže si zapište poznámky. Je možné, 
že budete mít otázky ohledně jedné nebo všech těchto katergorií:

1.	 Je	něco	čemu	nerozumíte	z	vyučování	a	potřebujete	to	vysvětlit?

2.	 Na	co	byste	se	jich	chtěli	zeptat,	abyste	se	dozvěděli	víc	o	jejich	manželství	a	životě?

3.	 Jakému	problému	nebo	překážce	v	manželství	čelíte	a	chcete	pomoct	nebo	poradit?

Poznámky z vašeho setkání a další kroky:
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Rozvrh Manželské konference
Pondělí

	 4:00	–	Registrace

	 6:00	–	Večeře

	 7:00	–	Lepší než si myslíte

	 8:30	–	Reflexe	a	příprava	v	párech	

Úterý

	 7:30	–	Snídaně

	 8:30	–	Původní plán

	 10:00	–	Reflexe	s	partnerem/občerstvení

	 10:45	–	Původní selhání

	 12:30-	Oběd/reflexe	s	partnerem

	 4:00	–	Vykoupení v Kristu

	 6:00	–	Večeře	a	čas	s	partnerem

středa

	 7:30	–	Snídaně

	 8:30	–	Vést a milovat

	 10:00	–	Reflexe	s	partnerem/občerstvení

	 10:45	–	Podřídit se a respektovat 	

	 12:30	–	Oběd/reflexe	s	partnerem

	 4:00	-	sexualita

	 6:00	–	Večeře	a	čas	s	partnerem

	

Čtvrtek

	 7:30	–	Snídaně

	 8:30	–	Velké vody

	 9:45	–	Reflexe	s	partnerem

	 10:15	–	Přestávka

	 10:30	–	Péče o zahradu

	 11:45	–	Reflexe	s	partnerem

	 12:30	–	Oběd
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