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BŮH NENÁVIDÍ ROZVOD (MAL 2,13-16) 
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 

kde Kristus sedí na pravici Boží. (Ko 3,1) 
 

 
 

Text Písma: 
13A ještě se dopouštíte další věci: Hospodinův oltář smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již 
nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. 14Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je 

svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá 
družka a žena podle smlouvy. 15Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč 

má ten jeden usilovat? O Boží potomstvo. Střezte svého ducha, nikdo ať se nezachová 
věrolomně k ženě svého mládí. 16„Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin, Bůh Izraele, ať na 

svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupů.“ Střezte tedy svého ducha, nejednejte 
věrolomně! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. POMOC U MALACHIÁŠE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Mt 16,18; Ž 127,1 
 



 

 

II. VZDÁLENI ŽIVÉMU BOHU (V. 13) 

  
 

 

 

A. Bůh miluje svůj lid 

 

B. Tak proč neslyší? 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 8,7-8 
 

III. VĚROLOMNOST V MANŽELSTVÍ (V. 14) 

  
 

 

A. Kvůli jiné chceš opustit manželku?  

 

B. Místo Kristova kříže  

 

C. Duchovní skutečnost  

 

D. Když Bůh mlčí 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Mal 1,6-8; Zj 21,2-3 



 

 

 

IV. ROZVOD JE PROHRA (V. 15-16) 

  
 

 
 

A. Požehnání manželství 
 

B. Rozvod je hoden posvěcené nenávisti 
 

C. Opravdová láska 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Zj 21,5; 1Pt 4,10; Ef 4,31-32 
 

 

 

  

 

 
   AFEKT, ALFA, ANIMALITA, 

ASTENIE, BOLESTI, ČINNOST, 

DOSNY, DYNASTIE, GONG, HLOD, 

CHÍSA, INKA, KANK, KAŇKA, 

KŘESŤAN, LETNA, MĚDIRYTINY, 

NÁKYP, NÁŘKY, NERV, OÁZA, OKYT, 

OSMA, OTOK, PANSTVO, PÍSKOVNA, 

PULSY, SÉRIE, SNĚM, SPOT, 

STANICE, STAŤ, TAKT, TEPY, 

TRANSFOKÁTOR, VAKY, VRTALKA, 

ZÁKOPY, ZÁVRAŤ, ZEZDOLA 

Osmisměrka 

Tajenka (Fp 2,5) 

 

___________________________________ smýšlení, jako v Kristu Ježíši. 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Modlitební setkání v kanceláři. 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

Pákistán: Křesťané postřeleni kvůli tomu, že si koupili dům v muslimské 

čtvrti 

Nadeem Josheph si pořídil dům v TV Colony v Péšávaru a koncem května se 

do něj s rodinou nastěhoval. Když však soused jménem Salman Khan zjistil, že 

vedle něj žijí křesťané, vyzval je, aby se okamžitě odstěhovali, protože křesťané 

jsou podle něj nepřáteli islámu. 

Několik dní Salman Khan rodině opakovaně vyhrožoval. Nakonec 4. června 

dorazil k jejich domu se svými syny a dal Josephově rodině ultimátum, aby do 

24 hodin ze čtvrti zmizeli. Nadeem zaregistroval, že jsou vetřelci vyzbrojeni 

útočnými puškami, zavolat policii však již nestihl; dvě střely ho zasáhly do 

břicha. Útočníci následně obrátili zbraně proti zbývajícím rodinným 

příslušníkům, přičemž Nadeemově tchyni poranili rameno. 

Nikdo ze sousedů křesťanům nepomohl. Rodině se podařilo zavolat 

záchranku a Nadeem s tchyní se aktuálně zotavují v nemocnici. Incident byl 

nahlášen na policii, několik Khanových příbuzných bylo v souvislosti s útokem 

zatčeno. Navíc existují důkazy, že Khanova rodina obchoduje s kokainem. 

Podle poslední zprávy Salman Khan z kolonie uprchl a hledá ho policie. 

Náboženská nesnášenlivost a diskriminace jsou v Pákistánu velmi rozšířené. 

Diskriminace často určuje, která zaměstnání mohou křesťané vykonávat, jaké 

školy smějí navštěvovat, a dokonce i ve kterých čtvrtích mohou žít. 

 
 

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale 

víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď 

sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. 

Efezským 3,20-21   


