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Drahý brat Robert, 
 
Chcel by som ťa poprosiť o pomoc. Začal som študovať Bibliu    s mužom a jeho manželkou. Majú 
veľký záujem o Slovo čo ma veľmi teší.
Neskôr som ale zistil,  že   pravdepodobne obidvaja   sú rozvedený. Já som sa s nimi o rozvode ešte 
nerozprával.  Ale  viem,  že  skôr  či  neskôr  sa  k  tomu  dostaneme.  Neviem ani  okolnosti,   prečo  sa 
rozviedli.
Chcel som ťa poprosiť o radu,  ako postupovať, keď   k tejto téme  v Biblii príjdeme. Vačšinou  je to 
vždy tak, že ľudia sa rozvádzajú   nie z dôvodu, o ktorom  hovorí Ježíš. Mat. 19:9
Vždy, keď som s takýmito ľuďmi v kontakte mám problem, ako postupovať, prosim Boha o múdrosť, 
aby som tých ľudí spravne uviedol  do situácie, do akej sa dostali, a aké sú  možné vychodiska z nej. 
Lebo  si  uvedomujem,  aká  je  to  citlivá  otázka  pre  nich.  A  tiež  mám  veľkú  zodpovednoť  pred 
Všemohúcim Bohom, aby som Jeho slovo spravne podal.
O  tom  spomínanom  mužovi  viem,  že  je  určite   rozvedený  a  že  má  s  tou  bývalou  manželkou 
dcerku.Vola sa V. 
Prepáč, že ťa zaťažujem, ale prosím ťa, akým spôsobom  by si postupoval ty?
Myslím, že každý človek, ktorý hreší  a potom si uvedomí, čo robil  má možnosť získať odpustenie od 
Boha. 
Oni nikdy Bibliu nečítali, nevedeli, že tým, že sa rozviedli spôsobili Bohu bolest. Neviem, aký postoj k 
tomu zaujmu. Akú majú šancu? Možno prejavia veľku  ľútosť nad  svojim konaním. Budu sa kajať zo 
svojich  hriechov. Neviem. Viem, že Ježíš odpustil hriešnici. Luk 7:48 Aj Davidovi. Nech ti   dá Boh 
múdrosť, keď budeš  rozmyšľať nad tým, čo som ti písal. Tvoj brat Peter

1m) Co je manželství?

Ahoj Peter, 

Děkuji Ti za mail i za otázky.

Nejdříve  bych  začal  ve  zkratce  manželstvím.  Manželství  ustanovil  Bůh.  Bůh  spojuje  v 
manželský svazek jednoho muže a jednu ženu na cely život. Co Bůh spojil, to člověk nemá rozdělovat. 
Manželský  svazek  je  tedy  trojstranná  smlouva  mezi  Bohem,  který  jej  ustanovil,  manželem  a 
manželkou.  Čím  blíže  se  manželé  přibližují  k  Bohu  poznáváním  a  konání  Jeho  vůle  pro  nás 
zaznamenané v Novozákonních Písmech Bible, tím více se přibližují i jeden k druhému. Manželství je 
nejintimnější  vztah dvou lidí,  ve kterém se muž a žena dokonale doplňují a v rámci,  kterého jsou 
uspokojovány  nejzákladnější potřeby, jak manželů, tak i jejich dětí.  Vztah mezi manžely je obrazem 
vztahu mezi Bohem a jeho lidem (církví). 

Genesis 2:22 A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.
23 Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže 
vzata jest."
24 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (EB)



Matouš 19:3 Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho slovy: "Smí člověk propustit svou manželku 
z jakéhokoli důvodu?" 
4 On jim odpověděl: "Cožpak jste nečetli, že Stvořitel je od počátku ‚učinil muže a ženu' 
5 a řekl: ‚Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? 
6 A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje." (NBK)

Efezským 5:25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a 
bezúhonná.
28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
30 vždyť jsme údy jeho těla.
31 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'.
32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.
33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. 
(EB)

2m) Jakým způsobem zaniká manželství?

Manželství zaniká smrtí:

Římanům 7:1  Což nevíte,  bratří  -  vždyť  mluvím k  těm,  kteří  znají  zákon -  že  zákon panuje nad 
člověkem, jen pokud je živ?
2  Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona 
manželství. (EB)

1 Korintským 7:39  Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Kdyby však její  muž zemřel,  je 
svobodná vzít si koho chce, [ale] pouze v Pánu. (NBK)

Za života manželů Bůh dovoluje (nikoliv přikazuje) rozvod v případě smilstva:

Matouš 19:3 Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho slovy: "Smí člověk propustit svou manželku 
z jakéhokoli důvodu?" 
4 On jim odpověděl: "Cožpak jste nečetli, že Stvořitel je od počátku ‚učinil muže a ženu' 
5 a řekl: ‚Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? 
6 A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje." 
7 Oni mu ale řekli: "Proč tedy Mojžíš přikázal dát potvrzení o rozvodu a [tak] propustit [ženu]?" 
8 Odpověděl jim: "Mojžíš vám dovolil propouštět vaše manželky kvůli tvrdosti vašeho srdce, ale od 
počátku to tak nebylo. 
9 Proto vám říkám, že kdokoli by propustil svou manželku [z jiného důvodu] než kvůli smilstvu a vzal 
si jinou, cizoloží, a kdo si tu propuštěnou vezme, cizoloží." (NBK)

3m) Kdo má právo uzavřít manželství nebo nové manželství?

Právo (nikoliv povinnost) uzavřít manželství má vždy svobodný člověk, který nebyl nikdy ve 
stavu manželském. Pokud takové manželství skončilo smrtí jednoho z manželů, má ovdovělý manžel 
právo (nikoliv povinnost) uzavřít nové manželství s jiným člověkem, pokud i ten jiný člověk má dle 
Božího  Slova  právo  uzavřít  manželství.   Pokud  výše  uvedené  manželství  neskončilo  smrtí,  ale 



rozvodem z důvodu smilstva, jediný z obou manželů, který má právo (nikoliv povinnost) uzavřít nové 
manželství, je ten, který  se rozvedl s druhým manželem z důvodu jeho smilstva.

1 Korintským 7:39  Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije.  Kdyby však její  muž zemřel,  je 
svobodná vzít si koho chce, [ale] pouze v Pánu. (NBK)

Matouš 19:9  Proto vám říkám, že  kdokoli by propustil svou manželku [z jiného důvodu] než  kvůli 
smilstvu a vzal si jinou, cizoloží, a kdo si tu propuštěnou vezme, cizoloží." (NBK)

4m) Kdo nemá právo uzavřít nové manželství?

Lidé,  kteří  nejsou  uvedeni  v  předchozím  odstavci  nemají  právo  uzavřít  nové  manželství  s 
novým partnerem. Nicméně, pokud tak přesto učiní, je takové manželství v Božích očích nelegitimní. 
Nejčastěji  sem  patří  lidé  rozvedení  z  jiného  důvodu,  než  kvůli  smilstvu,  kteří  uzavřeli  nové 
manželství. V Božích očích nadále platí  jejich dřívější legitimní  manželství,  je-li  legitimní manžel 
naživu.  Jestliže člověk nemá právo uzavřít druhé manželství, tak nemá právo uzavřít ani třetí, čtvrté 
nebo X-té manželství. Pokud však legitimní manžel zemřel, má právo uzavřít nové manželství.

Římanům 7:1  Což nevíte,  bratří  -  vždyť  mluvím k  těm,  kteří  znají  zákon -  že  zákon panuje nad 
člověkem, jen pokud je živ?
2 Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona 
manželství.
3 Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže 
však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. (EB)

Marek 6:17  Tento  Herodes  totiž  dal  Jana  zatknout  a  vsadit  v  poutech  do žaláře  kvůli  Herodiadě, 
manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu.
18 Jan totiž říkal Herodovi: "Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!" (EB)

Člověk, který se rozvedl se svým legitimním manželem z jiného důvodu, než pro jeho smilstvo 
a za  jeho života uzavřel nové manželství, žije v hříchu cizoložství. Jediný způsob, jak může učinit 
pokání z tohoto hříchu je toto před Bohem nelegitimní manželství zrušit a ukončit. To ho samozřejmě 
nezbavuje povinnosti pomoci materiálně manželovi ze zrušeného manželství a postarat se o společné 
děti. 

Pokud člověk žijící v hříchu cizoložství uvěří v Ježíše Krista jako Pána  a Spasitele, ale nezruší 
a neukončí cizoložné manželství, tak neučinil pokání z hříchů, a proto nemůže být pokřtěn na odpuštění 
svých hříchů a spasen Bohem.

5m) Co mohou udělat rozvedení manželé?

Pokud jsou legitimní manželé rozvedeni z jiného důvodu, než kvůli smilstvu, tak buďto mohou 
zůstat sami nebo se mohou smířit. Zde nelze než doporučit, aby byli smíření jako manželé nejenom v 
očích Božích, ale i v lidských. Pokud se rozvedení legitimní manželé smíří pouze v Božích očích, ale 
nikoliv  v lidských,  tak na ně lidé (ale  i  stát)  nebudou hledět  jako na manžele,  ale  jenom jako na 
nesezdaný pár. To není dobrý příklad pro ostatní lidi a už vůbec ne pro děti.

1  Korintským 7:10  Těm,  kteří  žijí  v  manželství,  přikazuji  -  ne  já,  ale  Pán  -  aby  žena  od  muže 
neodcházela.



11 A když už odejde, ať zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští. (EB)

2 Korintským 8:21 Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. (EB)

1 Timoteovi 1:19 a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. 
(EB)

1 Petrův 2:11 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se 
sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,
12 a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy 
vzdali chválu Bohu 'v den navštívení'.
13 Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci,
14 ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
15 Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
16 Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.
17 Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. (EB)

6m) Jak přistupovat k lidem, kteří chtějí poznat Boží vůli, ale žijí v nelegitimním manželství?

Pokud se jedná o lidi, kteří neznají Boží vůli, tak doporučuji neotevírat otázku, zda je jejich 
manželství legitimní, do doby než by ji sami otevřeli nebo do doby, než by projevili touhu být pokřtěni 
na odpuštění svých hříchů.  (Pokud by se ale jednalo o lidi, kteří znají Boží vůli, tak zde by bylo na 
místě tuto otázku otevřít ihned.)

Když by byla otázka legitimity jejich manželství otevřena, doporučuji důkladně si vyslechnout 
jejich argumenty. 

Pokud by jsi měl  pochybnost,   že je jejich manželství  legitimní,  ať již ze strany jednoho z 
manželů, nebo ze strany obou manželů, tak bych doporučoval reagovat na to výše uvedenými verši z 
Písma. Nechť si je sami přečtou a řeknou, co v nich Bůh sděluje lidem, kteří chtějí poslouchat Boha. 

Když porozumí, že mají problém před Bohem - hřích smilstva - a že pokáním je zrušit a ukončit 
nelegitimní manželství, budou se muset sami rozhodnout, zda dají na první místo ve svém životě Boha, 
který je miluje natolik, že i za jejich hříchy obětoval život svého Syna Ježíše Krista, nebo zda dají na 
první místo sami sebe.  Musí se rozhodnout sami,  zda chtějí,  aby jim Bůh odpustil jejich hříchy a 
daroval jim věčný život nebo zda chtějí, aby je odsoudil k trestu věčného utrpení  za jejich hříchy:

Jan  3:16  Neboť Bůh tak  miloval  svět,  že  dal  svého  jediného  Syna,  aby žádný,  kdo  v  něho  věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.
17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18 Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného 
Syna Božího.
19 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich  
skutky byly zlé.
20  Neboť každý,  kdo dělá  něco špatného,  nenávidí  světlo  a  nepřichází  k  světlu,  aby jeho skutky 
nevyšly najevo.
21 Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." 
(EB)



Římanům 6:23  Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu. (EB)

1 Janův 5:3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,
4 neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. (EB)

Jaká je šance, že učiní pokání ze svého hříchu nevím. Dokud člověk dýchá, vždy má nějakou 
šanci.  Ty se můžeš pouze pokusit zasít semínko Božího Slova do jejich srdcí a zalévat jej dalším 
učením z Písma. Avšak pouze Bůh dá vzrůst, pokud oni sami přijmout Boží Slovo a jednají podle něj:

1 Korintským 3:5 Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý 
tak, jak mu dal Pán.
6 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;
7 a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. (EB)

2 Timoteovi 2:24 A Pánův služebník se nemá hádat, ale [má] být ke všem laskavý, schopný vyučovat, 
snášenlivý, 
25 s krotkostí napravující ty, kdo se stavějí na odpor. Snad jim Bůh dá pokání, aby poznali pravdu 
26 a probrali se z ďáblovy pasti, neboť jím byli chyceni, aby [činili] jeho vůli. (NBK)

1 Petrův  3:15  a  Pán,  Kristus,  budiž  svatý'  ve vašich srdcích.  Buďte  vždy připraveni  dát  odpověď 
každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
16 ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, 
aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.(EB)

v Kristu 

Robert

16.02.2011
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