
Žalm 46:2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 

 

 

Rozvod na krku… 
Ideálem je jednota a věrnost 

 

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 rozvádějí?  

 

 

Rozvod
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1) ZÁKONY IZRAELSKÉ SPOLEČNOSTI 

Deuteronomium 24:1 Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní 

shledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Ona vyjde z jeho 

domu, odejde a vdá se za jiného muže.  Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist, napíše jí rozlukový list, dá jí 

ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Anebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. Tu její první manžel, 

který ji vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla 

ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. 

Exodus 21:7 Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se 

znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní 

věrolomně.  Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě 

jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez 

zaplacení výkupného. 

 

 

POZOROVÁNÍ: 

 

 

 

 

 

PRINCIPY:  
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2) TŘI ZAZNAMENANÉ PŘÍBĚHY ROZVODU 

Ezdráš 10:1 Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy a v pláči se před Božím domem vrhl k zemi, shromáždilo se 

k němu z Izraele převeliké shromáždění mužů, žen i dětí a lid se dal do usedavého pláče. Tu promluvil Šekanjáš, 

syn Jechíelův, ze synů Élamových, a řekl Ezdrášovi: "Zpronevěřili jsme se svému Bohu, když jsme si přivedli ženy 

cizinky z národů země. Přesto je ještě pro Izraele naděje. Uzavřeme nyní smlouvu se svým Bohem, že propustíme 

všechny ženy cizinky i jejich děti podle rozhodnutí Panovníka i těch, kdo se třesou před příkazem našeho Boha. Ať 

se stane podle Zákona! Vstaň! To bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej!" 

Ester 1:1 Stalo se to za dnů Achašveróšových; to byl Achašveróš, který kraloval nad sto dvaceti sedmi krajinami 

od Indie až po Kúš. Za oněch dnů, kdy král Achašveróš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu, v třetím 

roce svého kralování uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé perští a médští, 

šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním. Po mnoho dní, totiž po sto osmdesát dnů, přitom vystavoval 

na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. Když pak ty dny skončily, uspořádal král 

pro všechen lid, co byl na hradě v Šúšanu, od největšího po nejmenšího, sedmidenní hodokvas na nádvoří v 

zahradě královského paláce….  Sedmého dne, když se král rozjařil vínem, nařídil Mehúmanovi, Bizetovi, 

Charbónovi, Bigtovi, Abagtovi, Zetarovi a Karkasovi, sedmi dvořanům, obsluhujícím krále Achašveróše, aby před 

něho přivedli královnu Vašti s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu; byla totiž 

půvabného vzhledu. Ale královna Vašti se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a 

vzplanul hněvem….  Zpráva o královnině činu se donese jistě ke všem ženám a uvede jejich manžely v jejich očích 

v nevážnost, až se bude říkat: "Král Achašveróš nařídil, aby před něho přivedli královnu Vašti, a ona nepřišla!«  

Ještě dnes stejně odpovědí kněžny perské a médské, až uslyší o královnině činu, všem královským velmožům a 

bude z toho příliš nevážnosti a mrzutosti. Uzná-li to král za vhodné, ať vydá královské nařízené, které se zapíše 

mezi zákony perské a médské a nebude přestupováno, že Vašti už nesmí předstoupit před krále Achašveróše; a 

její královskou hodnost ať dá král druhé, lepší než je ona. 

Matouš 1:18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se 

sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se 

rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu 

Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš 

mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 

 

 

POZOROVÁNÍ: 

 

 

 

 

 

PRINCIPY:  
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3) UČENÍ JEŽÍŠE 

Matouš 5:31-32 Také bylo řečeno: 'Kdo propustí svou manželku manželku, ať jí dá rozlukový lístek!'  Já však vám 

pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s 

propuštěnou ženou oženil, cizoloží. 

 

Matouš 19:4-14 Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku 'muže a ženu učinil je'?  A řekl: 'Proto opustí 

muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo';  takže již nejsou dva, ale jeden. A proto 

co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"  Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku 

tím, že jí dá rozlukový lístek?"  Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od 

počátku to však nebylo.  Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si 

jinou, cizoloží."  Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit."  On jim 

odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno.  Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu 

od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, 

protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. 

 

Marek 10:1-12 I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždily zástupy, a on je 

zase učil, jak bylo jeho zvykem. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho: ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. 

Odpověděl jim: „Co vám ustanovil Mojžíš?“  Řekli: „Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit.“ Ježíš jim 

řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření ‚Bůh učinil člověka jako muže a 

ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou 

dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim: 

„Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého 

muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.“ 

 

Jan 4:16-19 Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!"  Žena mu řekla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: 

"Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.  Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi 

řekla pravdu."  Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok. …. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro 

slovo té ženy, která svědčila: "Všecko mi řekl, co jsem dělala." 

 

 

POZOROVÁNÍ: 

 

 

 

 

 

PRINCIPY:  
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4) DŮRAZY APOŠTOLA PAVLA A PETRA 

1 Korintským 7:6-16 To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; 

ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, 

když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství 

než se trápit. 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? 

 

1 Petrův 3:1 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je 

beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. 

 

 

 

POZOROVÁNÍ: 
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