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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.  

Koloským 3:1   

 

Malachiáš 2:10  Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás 

nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a 

znesvěcujeme tak smlouvu svých otců? 11  Věrolomně jedná Juda, 

ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, 

kterou Hospodin miluje, oženil se s dcerou cizího božstva. 

12  Každého, kdo se toho dopouští, vyhladí Hospodin z Jákobových 

stanů, bdícího i odpovídajícího, i toho, kdo přináší obětní dar 

Hospodinu zástupů. 

13  A 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. 

14  Ptáte 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. 

15  Což 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! 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

2 

 

I. ÚVOD: 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;    
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VRUT, RACEK, TEST, TKÁT, TOMA, 

OPAL, SMRK, PIÓN, NENÁVIST, 

OKYT, KILO, POLE, TYČE, 

RISKONTO, HORA, KLAUN, UZLY, 

OKNA, RUCE, TRUS, OCEÁN, PLNO, 

ASTMA, OHIO, TŮNĚ, AZALKA, 

HOROR, AUTOKAR, OPTIMUM, 

SLEPICE, KVĚT, LOVY, MATY, 

TEROR, TĚŠIT, KREV, KONVE, 

ROZKÁZAT, ORKÁN, VERŠ, OKAŘ, 

GÁZA, BIDETY 

Tajenka: 

Koloským 4:3  Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl 

………………………………………………………………………………………., pro něž jsem teď ve vězení, 
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění 

úterý 1700 – biblické studium  

neděle 930 – Shromáždění církve v neděli 26.7. ani v biblická hodina v úterý 

28.7. nebudou – jsme na sborové dovolené v Rokytnici nad 

Jizerou. 

Shromáždění v neděli 2.8.: Kázání Pavel Borovanský, vedení (Kazatel 7,15-

29) Jan Suchý, písně Markéta Borovanská. Po shromáždění 

budeme mít společný oběd. 

 

 

Súdán: Zrušení zákonů postihujících odpadlictví 

Po více než třiceti letech vlády islamistů byl v Súdánu schválen balíček 

legislativních reforem. Dvěma hlavními změnami jsou zrušení trestu 

veřejného bičování a konec postihování ‚odpadlictví‘ od islámu. Další 

úpravy se týkají konzumace alkoholu nebo mrzačení žen. Ženy také nově 

mohou cestovat samy s dětmi, aniž by k tomu potřebovaly výslovný 

souhlas manžela. „Zrušíme všechny zákony porušující lidská práva v 

Súdánu,“ prohlásil ministr spravedlnosti Nasredín Abdulbárí a naznačil 

tak, že je možné očekávat další kroky. Poznamenal, že změny mají chránit 

práva nemuslimů, kteří tvoří přibližně tři procenta z celkového počtu 

obyvatel země. Změny jsou pokračováním procesu zavádění reforem 

oznámených letos v dubnu.  

 
`Chvalte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu lid všech zemí.´  

Římanům 15:11   


