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Faktory nestability rodiny

• „Nová“ představa manželství 

• Tradiční nebo egalitární role

• Změna socio – ekonomických poměrů 

• Vágní postavení rodiny (definice rodiny)



Důsledky rozvodu

• Pro ex – manžele

• Pro děti 

• Pro širší rodinu 

• Pro neformální komunitu 

• Pro sborovou rodinu 

• Pro společnost



Důsledky rozvodu pro společenství

1. Každý prochází osobním traumatem

2. Společenství prochází traumatem

3. Hlubší růst společenství 

4. Služba rozvedeným



Čím prochází ten, kdo se rozvádí
• Šok

• Pocity 

• Rozdělení vzájemné vazby

• Osobní prohra

• Změny ve vztazích

• Ztráty

• Velký stres

• Duchovní změny



Úkoly společenství 

• Vzájemná podpora 

• Nové hlubší poznání 

• Transformace – osobní a společenství

• Vedení sboru



Duchovní proměna

Neprojít proměnou Projít proměnou

Odmítáme se změnit – křečovitá snaha 

udržet svůj svět tak, jak byl

Jsme ochotni projít proměnou – víme, že

věci už nebudou jako dříve, ale máme naději

v Bohu, že nás provede a ukáže nám něco

ještě lepšího

Snaha označit viníka Snaha označit hřích - hlouběji rozumíme

ohyzdnosti hříchu – v každém z 

rozvádějících se, a také v sobě

Nezměníme své duchovní porozumění, 

bráníme se růstu poznání pravdy – proto 

jsme tvrdí a odsuzující

Hájíme své zjednodušené černobílé poučky

Procházíme temnotou hlubšího poznání

Boží pravdy a vnitřní proměny

Jsme otevřeni hlubšímu poznání Písma –

hledáme nové odpovědi

Snaha uchránit si čisté prostředí –

vyloučíme viníky

Snaha uchránit ty nejdůležitější články naší

víry a opustit ty méně důležité

Jsme emocionálně závislí na zachování 

status quo

Jsme emocionálně závislí na Bohu

Bojíme se, ale chytáme se povrchních jistot 

(pseudo-náboženských)

Bojíme se, ale učíme se držet se Boha

Milujeme sami sebe – naše kapacita milovat 

se zmenšila

Milujeme Boha a milujeme hříšníka – naše

kapacita milovat vzrostla



I. Kulminace konfliktu
1. fáze: Narůstání problému

2. fáze: Konfrontace

3. fáze: Gradace

4. fáze: Neúspěšné pokusy o 

jednoduchá řešení

5. fáze: Zacyklení konfliktu



II. Cesta ven z konfliktu

B6. fáze: Opakování: 

nový pokus – boj - únava

B7. fáze: Vyčerpanost

B8. fáze: Chronická fáze 

konfliktu

ŘEŠENÍ CHRONICKÝ 

KONFLIKT

ROZCHOD

A6. fáze: Bod zvratu

A7. fáze: Vstřícný kok ke 

druhému

A8. fáze: Usmíření

A9. fáze: Změna a 

udržení změny

C10. fáze: Konečné 

rozhodnutí a informování 

druhého

C6. fáze: Narůstající 

frustrace

C7. fáze: Fantazie o úlevě

C8. fáze: Rozhodnutí

C9. fáze: Vnitřní rozchod 

a odchod ze vztahu



C. Rozchod

C10. fáze: Konečné 

rozhodnutí a informování 

druhého

C6. fáze: Narůstající 

frustrace

C7. fáze: Fantazie o úlevě 

C8. fáze: Rozhodnutí

C9. fáze: Vnitřní rozchod a 

odchod ze vztahu



Cvičení

Tadeáš a Blanka mají spolu dvě děti (7 a 5 let). Učastní se pravidelně života sboru 
jako návštěvníci. Při jednom rozhovoru se starší manželé, Jarka a Filip, při 
rozhovoru s Blankou dozvědí, že Tomáš a Blanka mají velké manželské problémy. 
Hádají se spolu. A intenzita hádek se stupňuje. Tomáš je výbušný, neuzná svoji 
chybu a nedokáže se omluvit. Nadává neslušně Blance a nedávno jí začal 
vyhrožovat rozvodem. Nechce ale, aby Blanka o jejich problémech s někým 
mluvila. Chce, aby se ve sboru a před dalšími lidmi tvářili jakoby vše bylo 
v pořádku.

Jak mohou Jarka a Filip pomoci?

1)Co mohou a co nemohou udělat? Jaké jsou hranice toho, co mohou a co 
nemohou udělat?

2)Jaké jsou vaše vlastní zkušenosti s pomocí od druhých? Co vám pomůže a co 
nepomáhá?


