
Rozvod na krku

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v 
soužení vždy velmi osvědčená.

Žalm 46:2



Boží plán a touha

• Genesis 2:24-25 Proto opustí muž svého otce i matku a
přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli
nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

• Malachiáš 2:16 "Každý ať nenávidí rozvod, praví
Hospodin, Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí,
praví Hospodin zástupů." Střezte tedy svého ducha,
nejednejte věrolomně!



Z jakých důvodů se lidé rozvádí? 

Rozvod



1. Hříchometr



2. Jak vidím Bibli?



Statistika

méně než 1 rok
1%

1 rok
3%

2 - 4 roky
15%

5 - 9 let
20%

10 až 14 let
16%

15 a více let
45%



Statistika

Rozdílnost 

povah a zájmů; 

65%

Nespecifikované 

příčiny; 22%

Konkrétní

příčiny; 13%



Biblické principy

•



1. Korintským 7:1-16

• Pavel vychází z NORMY stvořitelského řádu (3-4,10)

• Mluví do situací do kterých by se ideálně neměli dostat (10)
• … jestliže to nejde ať se vezmou

• … jestliže už odejde ať se nevdá

• … jestliže žije s nevěřícím, ať spolu zůstanou, nebo ať odejde

• Vnáší svůj pohled (12)

• Vychází ze svých zkušeností (25, 40)

• Dovolává se úsudku čtenářů (16)

• Sleduje co je dobré a lepší vzhledem k okolnostem (26,29-31)

• Ustupuje ze své normy a ví, že věci mohou být jinak (6)



Bůh tvoří muže a ženu 
aby společně odráželi 

jeho. Ve smluvním 
vztahu. (Gn 2:24)

Člověk zhřeší a Bůh na 
to reaguje změněnými 

podmínkami.

Podle zákona je možné 
se rozvést ze 

subjektivních důvodů. 
(Ex 21:7-10, 
Dt 24:1-4)

Praxe byla taková, že 
se rozvody dělali 

Lehkost rozvodu – Ester  
(Est 1) Tvrdost rozvodu 

- Ezdráš (Ez 10)

Boží postoj k rozvodu je 
stejný – nenávidí ho, 

ale toleruje kvůli 
hříchu. 

(Malachiáš 2:16)

Ježíš také respektuje 
rozvod kvůli hříchu + 

uvádí jediný důvod pro 
rozvod a to je smilstvo 

(jen nevěra, nebo 
šířeji?)

Dopisy církvi zdůrazňují 
úctu k institutu 

manželství (Žd 14:4) + 
další důvod pro rozvod 
a to je když odchází 
nevěřící (1. Kor 7:6)

Protiřečí si?

RŮZNÝM LIDEM ŘEČENO RŮZNÉ
• Unavení
• Zneužívaní
• Sobečtí a zpupní



Přístupy církve

•Manželství je svátost

•Rozvod není možný

•Člověk po rozvodu žije v trvalém hříchu

•Je možné anulovat manželství (bez sexu/jeden je 
nekatolík)

Katolické

•Manželství je nerozlučitelné

•Důraz na smlouvu kde nejde jen o romantiku

•Smlouva je vypověditelná v případě smilstva
Reformační

•Kde je v tom člověk? Jeho štěstí, zdraví, život v plnosti, 
růst dětí.

•Co je rozumné? 

•Rozvod je špatný, ale někdy je to menší zlo

•Vychází spíše z ducha Bible než z jednotlivých veršů

Liberální



Doporučení pro sbor při rozvodu

• Za volbu partnera, život v manželství a rozvod nesou
odpovědnost dotyční manželé. My neseme zodpovědnost
za kázání, přípravu, napomínání a vytvoření prostoru pro
pastoraci.

• Během rozvodu mívají zúčastnění snahu získat členy
rodiny a sboru na svou stranu proti partnerovi. Veřejná
rozprava a černobílé vnímání není pomocí.

• Není správné zveřejňovat detaily a posuzovat vinu.
Oznámení sboru je příležitostí k přímluvám a vyjádření
zármutku.

• Církevní kázeň užíváme ve chvíli: nekajícnosti, neochoty
uznat před Bohem a lidmi vlastní provinění, a neochotě
přispět k nápravě a zmírnění škod.


