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JJJEEE   MMM OOOŽŽŽNNNÉÉÉ   

ZZZAAACCCHHHRRRÁÁÁNNNIII TTT   
ZÁKLADNÍ PILÍ Ř 

CIVILIZACE    

MMM AAANNNŽŽŽEEELLL SSSTTTVVVÍÍÍ ???   
 

III. část 
    

    

 
Vraťme se k manželství: 
Ve vyjádření „lnutí“ je obsažený neroztrhnutelný  
provaz, který spojí manžele od doby, kdy si před 
svědky slíbí věrnost a v případě věřících na to 
určené zasvěcené osoby v Božím jménu. Jeho mocí 
spojí jejich životy. Ježíš na tento neviditelný 
svazek ukazuje, když říká: „Dva budou jedno 
tělo…a už nejsou dva, ale jsou jedno tělo. Co Bůh 
spojil, člověk nerozlučuj.“  V Božích očích tvoří od 
této chvíle manželé samostatnou plnohodnotnou 
jednotku, nový fungující systém, který je 
nenahraditelný pro výchovu další generace. Když 
pochopíme myšlení Stvořitele, není těžké přijít na 
to, proč v Malachiáši 2:16 velmi jasně prohlašuje, 
že nenávidí rozvod: 
„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. Což on neučinil člověka jednoho a nedal 
mu částku ducha. Oč má ten jeden usilovat? O Boží 
potomstvo. Střežte svého ducha, nikdo ať se 
nezachová věrolomně k ženě svého mládí. „Každý 
ať nenávidí rozvod, praví Hospodin, Bůh Izraele, 
ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin 
zástupů“. (Mal 2:14-16). 
 
Z předcházejícího vyplývá, že rozvod je v Božích 
očích jako atentát proti dobře fungující organizaci – 
zavraždění, rozkrájení, drsné zmrzačení těla. Lidé 
se dívají jen na vnější věci a myslí si, že v případě 
rozvodu jde jen o společné, zodpovědné „nejlepší“ 
rozhodnutí dvou dospělých lidí. Neberou ohled na 
destruktivní procesy probíhající v duchovně -  
morální oblasti nebo v oblasti těla, či duše; ani 
nemluvě o utrpení dětí, které potvrzuje, že nastalo 
brutální zničení společenství lásky. V duchovně – 
morální oblasti dojde k rozseknutí živého těla, 
z kterého zůstane jen pár krvácejících kusů masa. 
V duších to zanechá nevyléčitelné zranění, 
zlomeniny, které mají často i fyzické následky. 

Tisíce mladých lidí vykročí do života se 
zkušenostmi rozbitých vztahů. Sami nedovedou 
pochopit jak a proč se to stalo. Ztracená naděje, 
prožitý šok, zklamání v dospělých, rychle se valící 
vědomí zodpovědnosti je zavedou do podobných 
selhání, zkoušek a v mnohých případech do života 
závislosti. Mnoho talentovaných, na pěkné dětství 
vzpomínajících mladých lidí, žijících s iluzemi co 
se týká dospělosti, se nečekaně střetne s krutou 
realitou rozvodu svých rodičů. Domov, o kterém si 
mysleli, že je bezpečný, už víc neexistuje.  
 
Rozvod nemůžeme chápat jen jako právní akt. V 
biblickém přístupu se za rozvod považuje už i 
takový stav, kdy se manželé stanou navzájem 
protivníky. Mohou žít pod jednou střechou a 
zároveň se nenávidět bez úmyslu smíření. „ Žijí 
spolu“ na jednom místě, ale prakticky jsou od sebe 
odděleni, jeden druhého zapře, pošlape, proklíná 
společnou minulost, popře dobu prožitou v lásce. 
Tento hněv spálí bezpečný domov manželů – jedno 
tělo. Později se to už nedá napravit. Čím déle se 
budou zlobit jeden na druhého, tím se hněv v jejich 
nitru bude zvětšovat, budou trpět ponížením, 
zavrhnutím, pocitem nenávisti, vzájemným 
obviňováním. Rozvod je v podstatě proces zničení 
„jednoho těla“. Soudní procesy toto vytvořené 
peklo jenom zpečetí. V horlivém usnesení 
vzájemného „zodpovědného rozhodnutí“ (ve 
skutečnosti nezodpovědného) si dospělí ani 
nevšimnou, že to co dělají, není nic jiného než 
zničení, rozbití hodnot, které si společně v mládí 
vybudovali. Hříchy, kterých nelitovali způsobí, že 
se stanou tvrdými i vůči svým vlastním dětem. 
Nedokáží posoudit své skutky vykonané vůči 
bezbranným bytostem, které jsou, podle Ježíšových 
slov, pro Nebeského Otce velmi důležité. 
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Děti v této bouřce prožívají pocit pochybnosti, 
prázdnoty nebo méněcennosti, protože před jejími 
zraky se děje zrada a oddělení dvou lidí, kterým 
mohou vděčit za svou existenci. Z Boží vůle láska, 
sounáležitost, společné hnízdo rodičů vytvořilo 
prostředí pro začátek jejich cesty na tomto světě. 
Není divu, že mladí lidé, kteří pocházejí z rozbitých 
rodin, trpí zmatkem vlastní identity, nepotřebností 
a již zmíněnými závislostmi. Nemůžeme se divit 
tomu, že když nedostanou potřebnou pomoc a 
situace se nezmění, dostanou se do stále vážnější 
tělesné a duševní bídy a v jejich pozdějším 
partnerském životě je jim předurčeno fiasko?  
 

 
Rozvedeni manželé už nikdy nebudou takovými 
jako dřív. Ani jejich děti se nemohou chovat jakoby 
se nic nestalo. Nejhorší je, že se museli zklamat 
v lásce planoucí mezi rodiči, která pro ně 
znamenala půdu pod nohami a byla pro ně jistou 
oporou. Co se týká budoucnosti, byla pro ně 
nejsilnějším povzbuzením. 
 
Navzdory všemu, většina dětí i po rozvodu miluje, 
nebo se aspoň snaží milovat své rodiče. Často se 
jim to i podaří. Děti přijmou jejich samostatný 
život, případně se smíří s novým „založením 
rodiny“. Objeví se nový rodič „ otec Mirek, matka 
Pavla“, ale v duši dítěte nadále žije vzpomínka, že 
dříve byli dva lidé, kteří se milovali. Vždyť právě 
ono je živým ovocem tohoto vztahu, hmatatelným 
důkazem, nositelem vzpomínek a zároveň 
svědkem, že tato láska už neexistuje. Protože do 
bezpečného domova najednou vtrhla vichřice a celý 
dům se zřítil. Cítí, že nějakým způsobem, pro něho 
nepochopitelným, se zrodila negativní, zlá síla, 
která zničila lásku. Výsledkem této lásky je jeho 

život. Jestliže by dospělí – dotyční rodiče – sami 
prožili to, co prožívají jejich děti během rozvodu, 
určitě by si více z nich rozmyslelo, jestli se 
doopravdy nevyplatí bojovat až do konce. Sedli by 
si, znovu by si všechno promysleli a vážně by 
začali hledat řešení jejich problému. Bůh má soucit 
s nevinně trpícími. Tento soucit vysvětluje to, proč 
nejdřív padají „zlé stíny“ na životy neobrácených, 
hříšných – manželů, kteří zůstávají v nenávisti. 
 
Proto Bůh říká, že toto všechno nenávidí. Nenávidí 
rozpad svazku, nenávidí ochladnutí lásky, znudění 
kdysi milující osoby, podvod, lež, odhození. 
Nenávidí nedodržení a porušení svaté přísahy, 
nenávidí skrývání se, ve tmě vykonané nečisté 
skutky, a též násilí, zneužití slabosti. Nenávidí 
opuštění nemocného partnera, znechucení, které 
nastává ve stáří. Nenávidí lhostejnost vůči 
manželskému partnerovi, pomluvy, nečistou hru 
s důvěrou nejbližší osoby, obrání manžela nebo 
manželky o majetek. Zvlášť nenávidí 
“nespokojenost malých“, zlomení a zničení duše 
dítěte. 
Nenávidí, když neplnoleté osoby, kvůli hříchu 
dospělých, ztratí ochranu poskytovanou bezpečným 
domovem. Nenávidí zničení dětské důvěry, klidu. 
Nenávidí, jestliže se děti musí brzy podívat do očí 
ukrutnostem světa, drsné pravdě. Bůh nenávidí, 
podvod, nevěru, zradu, rozbroje, obviňování, ničící 
zlost, která pochází od velkého nepřítele a zloděje 
člověka, který podle Ježíšových slov byl vrahem od 
počátku (Jan 8:44). 
 
Bůh nenávidí hřích nezákonnosti (1. list  Janův 3:4). 
Odmítá „řešení“ jako je odtržení, rozchod, rozvod, 
které na narušené vztahy nabízí hřích, a po kterém 
sahají „slepí“ lidé. Skutečným východiskem je 
pokání, obrácení se, smíření a obnova. Stejně jako 
po tornádu začínají lidé budovat své okolí a 
nedojdou k závěru, že mají spálit nábytek a ostatní 
věci, které ještě zůstaly. Navzdory tomu, že lidé 
neustále obhajují názor, že rozvod je potřebný, že 
„ne něj mají právo“, Bůh bude vždy nenávidět 
„ řešení rozvodem“, definitivní rozbití vztahu, 
zavraždění a pohřbení manželství. Neustále přibývá 
literatury o nevinnosti rozvodu, který je „přiměřený 
pro osvíceného, moderního člověka“, a který 
nahrazuje „tradiční model rodiny“ „novými 
řešeními“.  Zároveň s tím roste počet knih o 
způsobu léčení deprese, drogově závislých lidí, o 
řešení problému nárůstu počtu alkoholiků nebo 
bezdomovců, atd… 
 
Bůh místo rozvodu nabízí lepší řešení. Nabízí 
smiřující  oběť Ježíše Krista, kterou spasil i „mrtvé 
manželství“. Skrze zmrtvýchvstání Pána existuje i 
zmrtvýchvstání i pro úplně zničené a prakticky 

V biblickém přístupu se za rozvod považuje už i takový 
stav, kdy se manželé stanou navzájem protivníky. 
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mrtvé manželství! Ježíšova krev dokáže smýt 
hříchy manželů, i ty, které spáchali vůči sobě i 
dětem. Boží síla je dokáže smířit dokonale. Není 
jiné cesty, jen vzor daný na POČÁTKU! 
 

 
 
Tzv. „křesťanskému“ světu se stal klid domova 
nudným podobně jako marnotratnému synu. Když 
byl nasycený, odvrhl lehce dostupné 
požehnání,které je popsané v Bibli a během 
několika století si udělal menší výlet do dalekých 
zemí. Chtěl totiž ochutnat nabídku „jiné země“. 
Tak zavrhl původní nařízení manželského vztahu a 
pokusil se najít si jiný, vzdálený „Kanaán“. Jenom 
tak ze zvědavosti chtěl zkusit zakázané ovoce – mít 
„zážitky“. Tento vývoj trvá už poměrně dlouho. Dá 
se říct, že v naší době vrcholí úplné odmítnutí  
morálních biblických hodnot. V globálním měřítku 
už brzy dozraje ovoce tohoto odmítnutí, které 
dosud ochutnali už milióny lidí. Možná právě 
v našem století vyjde najevo, že s velkým nadšením 
propagované „osvobození se“ od morálních norem 
založených na Bibli, nepřinese očekávajícím 
davům, které se uspokojují různými požitky, 
zaslíbený ráj, ale z příběhu marnotratného syna 
přinese chuť a vůni pomyjí… Chudoba, zločinnost, 
drogová kultura, deprese, alkoholismus, AIDS to je 
jen několik příkladů z uvedených „požehnaných 

důsledků svobodného životního stylu“. Všechny 
tyto věci jsou určitým způsobem produktem 
odmítnutí biblického životního stylu, produktem 
hledání nové cesty. Buď to lidé přijmou nebo 
odmítnou. Bylo by zajímavé podívat se tváří v tvář 
faktům, že „osvobození se od každé kontroly“ lidí, 
od každé morální normy, nevyhnutelně vede 
k ekonomickému pádu, k chudobě, k epidemii 
hrozící davu, k tragédiím, ke katastrofám, 
začínajícím na úrovni jednotlivce, společnosti, 
národa nebo celého světa. Jsme svědky toho, že 
vrstva intelektuální elity cynickým a pohrdavým 
způsobem odmítá tyto následky. Pouze ponaučení 
by dokázalo zničit chaotickou, nepřehlednou horu 
problémů, které se v minulých desítkách či tisících 
letech nahromadily kolem nás. 
 
Jak velký užitek by byl, kdyby mnozí dokázali 
zapomenout na to, co slyšeli ve škole a čím na ně 
působila média. Jestliže, by odložili bokem 
všechny předepsané eklektické pohledy na svět 
(zvolení si jen toho, co se člověku jeví jako dobré 
či příjemné – pozn. red.) a jednoduše a upřímně by 
si přiznali: „Snažili jsme se, ale nic lepšího jsme 
nenašli! Dokonce nám slibovali, že existuje ostrov 
štěstí: svobodný sex, několikrát opakovaný rozvod, 
homosexualita,  prožití různých perverzních tužeb. 
Právě toto je to, co nás okradlo o duchovní a 
materiální dobro, všude vytvořilo chaos, nemoci, 
násilí, znásobilo bídu, beznaděj, vzalo rodinu, naše 
děti…“ 
 
„Ot če zhřešil jsem proti nebi i před Tebou!...“ 
(Lukáš 15:21). 
Bůh NA POČÁTKU neplánoval pro člověka 
takový život. Chtěl ho stabilizovat v nejvnitřnější 
intimní sféře ve formě silného vztahu, který by 
obstál v každé zkoušce, aby pak vyprovodil na 
cestu života své potomstvo – vyrovnané, smělé, 
silné a zdravé děti. 
 
Víme, že pádem prvního páru do hříchu se život 
člověka změnil. Od té doby se i v intimní oblasti 
stal nestabilní, neschopnou, nevyzpytatelnou 
bytostí. Člověk se svou padlou přirozeností 
nedokázal zrealizovat celoživotní závazek, 
nedokázal svého manželského partnera neustále a 
věrně milovat. Postupně vybudovaná náboženská 
dogmata ho také mnohokrát pobízela k tomu, aby 
obešel božské přikázání, aby získal prostor pro 
svoje nemorální s hanbou utajované, často 
potlačované touhy. Tento způsob myšlení dobře 
ukazuje otázka, kterou farizejové položili Ježíšovi: 
Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž 
smí propustit svou manželku tím, že ji dá rozlukový 
lístek?“. Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce 
vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku 

Rozvod anebo jen hádky rodičů znamenají pro děti 
temnou bouřku. 
Láska rodičů pro děti znamená půdu pod nohami a je pro 
ně jistou oporou. Co se týká budoucnosti, je pro ně 
nejsilnějším povzbuzením. 



 4

to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou 
manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme 
si jinou, cizoloží“. (Matouš 19:7-9). 
 
 
Farizejové připomněli  „zadní vrátka“, tedy 
rozlukový lístek, který Mojžíš v Zákoně zabezpečil 
manželům a jen manželům! (při dodržení určitých 
podmínek).  
 
Tělesný člověk může dodržovat milión 
náboženských přikázání, ale i tak hledá řešení 
svého manželského vztahu rozvázáním pout, 
protože nedokáže rozkazovat svým touhám, není 
schopný odolávat určitým pokušením. Co v tomto 
případě člověk se svou podlostí dokázal získat, to 
Zákon získal. Ve Starém zákoně bylo dovoleným 
životním stylem i mnohoženství. Jeden muž 
s přiměřeným materiálním zabezpečením se 
dokázal postarat o více manželek a dětí. Farizeje 
pravděpodobně překvapila jednoduchá a 
jednoznačná Ježíšova odpověď, kterou jim dal na 
záludnou otázku. Je nezbytné vědět, že původní a 
dokonalá Boží vůle, týkající se manželského 
vztahu, získala znovu platnost. Byl obnovený vzor 
„jeden muž a jedna žena“, který byl stanovený na 
počátku. Totiž, tělesný člověk je neschopný kvůli 
„tvrdému srdci“ prožít takový vztah podle Boží 
vůle. Ale když přišel na Zemi Mesiáš, Jeho oběť 
smíření a Jeho zmrtvýchvstání spasilo i manželství. 
Byl obnovený původní „model manželství“. Ježíš 
to mohl v klidu a s jistotou prohlásit, protože věděl, 
že znovu bude všechno tak, jako při stvoření, 
protože On byl připravený spasit i manželství. 
V době Zákona byly opravdu zapotřebí určité 
kompromisy, ale lidská přirozenost stvořená 
v Kristu skrze Boha už nepovažuje manželský 
vztah za těžké břemeno. Ve své lásce se neustále 
obnovuje a dokáže vyjádřit čím dál tím vnitřnější, 
čistější a dokonalejší formou sounáležitost s druhou 
stranou.  Nová – kristovská přirozenost – není 
poskvrněná hříchem a nečistými touhami. 
Znovuzrozený člověk není přitahován světskou 
propagandou, nevyhledává hřích a vůbec se necítí 
být ve vězení, když ze stejnou osobou musí prožít 
každý den. Nezapomene na ni, ani když ji musí na 
nějakou dobu opustit. Kristova přirozenost je 
věrnost, zavázanost, svatost, dávání úcty a něžnosti. 
Dva lidé oblékající si Jeho přirozenost mají 
k dispozici všechno, aby se po dobu celého života 
navzájem „vroucně milovali“ a dělali šťastnými. 
Co Bůh na počátku stvořil, to oběť Spasitele znovu 
získala a vyzdvihla na vyšší úroveň! 
 
I přes to mnoho věřících lidí jen těžce uvěří tomu, 
že když chodí v Duchu Svatém není nutno mnoho 
námahy, aby manželství bylo „nebem na zemi“. Co 

je ale nezbytné udělat pro dosažení tohoto 
přitažlivého cíle? Odpověď je jednoduchá: poznat 
Boží vůli z Jeho Slova, neustále se ho učit a 
uplatňovat. Na dobrém manželství je třeba 
pracovat, vědomě navzájem budovat společenství. 
Dobré manželství závisí  na tom, jestli si manželé i 
doma dokáží obléct Kristovu přirozenost a osvojit 
Kristovy vlastnosti. Jestliže to dokáže uskutečnit 
jedna strana, nebo aspoň se o to snaží a pracuje na 
tom, nebeská atmosféra může být 50%...Když obě 
strany skrze Ducha Svatého ukřižují svoji starou 
přirozenost, brzy budou stát na prahu „nebeského 
žití zde na zemi“! 
 
Dřív, než se začneme zabývat vlastnostmi staré 
přirozenosti muže nebo ženy a biblickým 
způsobem jak nad ní zvítězit, musíme v souvislosti 
s manželstvím zdůraznit jeden velmi důležitý fakt, 
který je základem biblického přístupu. Tento fakt je 
následující: podle Bible je manželství smluvní 
vztah. Podle Božího slova nejen manželství, ale i 
vztah Boha a člověka je smluvní. Díky Spasiteli 
jsou smlouvou i sourozenecké vztahy mezi 
věřícími. Ne náhodou se dvě knihy, které tvoří 
Svaté Písmo, jmenují Stará a Nová smlouva. 
 
Derek Prince se ve své knize Manželství je smlouva 
podrobně zabývá pojmem biblická smlouva  a jejím 
odkazem pro manželství. Kromě jiného ukazuje i 
na okolnost,  že lidé na Západě vůbec nepochopili 
podstatu tohoto vztahu, a ještě méně chápou jeho 
důležitost a požehnání. Totiž, Bůh během historie 
nevstoupil do vztahu s člověkem bez smluvního 
svazku. Vždy to byl On, kdo inicioval vztah 
s vyvolenou osobou, národem nebo společenstvím. 
Už při první příležitosti stanovil povinnosti členů 
vstupujících do smlouvy, oznámil svoje požadavky 
a zaslíbení.  
 
Je zřejmé, že jen Bůh mohl a chtěl dát v tomto 
vztahu to, co bylo pro člověka životně důležité: 
spasení, život, osvobození, požehnání. Skrze 
smlouvy se podařilo tento vztah mezi Bohem a 
člověkem vytvořit oboustranným. Bůh dal do 
tohoto vztahu to velké – podstatné pro život a 
člověk k tomu přispěl tím, že na to odpovídal podle 
Božího vedení a vstoupil do zavazujícího vztahu s 
Pánem. Smlouva je podle Bible posvěcený, 
závazný vztah, zpečetěná sounáležitost, slavnostní 
smlouva, ve které se dvě strany dohodnou na 
vzájemné podpoře, pomoci, a ještě víc: až do smrti 
odevzdají svůj život jeden druhému. Všeobecně to 
je takový přátelský vztah, ve kterém se obě strany 
zaváží pro společný růst, aktivní práci pro toho 
druhého. Tyto strany již nežijí pro sebe, ale pro 
toho druhého. Takový vztah je spojený 
s obětavostí, ochotou, věrností, úctou a vážností. 
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Cokoliv by se stalo, nic nemůže narušit 
sounáležitost těchto dvou lidí. Bůh uvažuje  a jedná 
v souladu s takovým typem vztahu. Svoje vztahy 
nevystavuje vrtochům citových vzplanutí, 
odsuzováním, náladám, zážitkům (nebo 
nedostatkem zážitků) či náladám podle počasí. On 
je navěky stejný, neotřesitelná a stabilní bytost, On 
je Skála. Jeho vztahy také necharakterizuje nic 
nestabilní, pomíjivé, lehce zapomenutelné. To 
všechno je charakteristické pro svět, jsou to jevy 
vyplývající z nedostatečnosti. Co Bůh řekne, to se 
stane, co On slíbí, to splní: „ Bůh není člověk, aby 
lhal, ani lidský syn, aby litoval“ ( 4 Mojžíšova 23:19). 
Ježíš hovoří o Božích slovech takto: „ Nebe a země 
pominou, ale má slova nepominou“. (Matouš 24:35). 
Bůh je spolehlivý, stálý, věčný a pravdomluvný. 
Stejný je i v oblasti vztahů a totéž vyžaduje od 
svých stvoření. Ve smlouvě se vyjadřuje důležitost 
udržení vztahu. Abrahám (tehdy se ještě jmenoval 
Abram)  na Boží příkaz zabil obětní zvířata – 
tříletou jalovici, tříletou kozu a tříletého berana, 
rozpůlil je, dal je na oltář (kromě toho obětoval 
ještě hrdličku a holuba, které nerozpůlil).            
V 1. Mojžíšové knize v 15. kapitole, která mluví o 
této události v 17. verši čteme následující: „Když 
pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, 
objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými 
kusy prošla ohnivá pochodeň“. Projití ohně mezi 
částmi rozpůlených zvířat  znamenalo toto: 
Smlouva je platná na život a na smrt. V 18. verši 
pokračuje: „V ten den uzavřel Hospodin 
s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám 
tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece 
Eufratu“. Tak byla uzavřena smlouva mezi Bohem 
a Abramem (později Abrahámem). Když obě 
strany vyjádřily, že položí své životy jeden za 
druhého, nabyly platnost zaslíbení a požehnání. 
Smlouva, jak jsme mohli pochopit, je spojená 
s vylitím krve, což vyjadřovalo zabití obětních 
zvířat. Smlouva též obsahuje zaslíbení a požehnání 
do budoucnosti. Vylití krve předkládá potřebu 
smíření, takže hovoří o příchodu Spasitele a 
zároveň vyjadřuje, o čemž  jsme se již zmínili: 
„patřím k tobě…až do smrti“. Biblický obraz 
dýmající pece poukazuje na soužení. Samozřejmě, 
do smluvního vztahu patří i vytrvání „v  dobrém i 
zlém“. Smlouva neznamená takový společenský 
vztah, který trvá jen do té doby, když jde všechno 
dobře, když „se dobře cítíme“, když nepřijdou 
těžkosti, únava, vyčerpanost, špatné pocity, 
zdánlivá bezcílnost, prázdnota, tedy zážitky 
z pouště. Vyvolený lid se také hned otočil zpět do 
Egypta, už nechtěl dál snášet neklidný život 
s vyvoleným Mojžíšem.  
Izraelci chodící po poušti představují prorocký 
obraz padlé, zkažené přirozenosti každého člověka, 
kterého charakteristickým rysem je nestálost. Bůh 

nenašel zálibu v národě, který vyjádřil nadšení 
pouze v době uzavření smlouvy. Soužení, 
nebezpečí a zkoušky přicházející od Boha v době 
putování potvrdily, že lid ani během prožitých 
zázraků nedokázal vytrvat v počátečním idylickém 
vztahu s Osvoboditelem. Adamovského člověka 
(po pádu do hříchu) nedokáží vychovat k věrnosti 
vůči Bohu nebo partnerovi ani zázraky. Řešením je 
nový člověk, který dokáže být věrný ve smlouvě, 
který dokáže dodržet Boží přikázání i uprostřed 
různých pokušení. 
 
 
 
Dnešní generaci žijící v Západní Evropě je smluvní 
vztah úplně cizí. To platí v každé úrovni vztahů. 
Lidé neberou vůbec vážně ani mezistátní, ani 
mikrospolečenské formy podepsaných smluv. 
Vysmívají se různým slibům. Jestliže to jejich 
zájem vyžaduje, bez výčitek svědomí vystoupí 
z každého přátelského, rodinného či manželského 
vztahu. Nepociťují odpovědnost ani vůči 
opuštěnému manželskému partnerovi (často ani 

vůči dětem). 
Podle 

mnohých 
mladých i 
starších lidí 
je manželství  
„jen papír“, 
který nemá 

celoživotní 
platnost. I 
lidé, kteří se 
považují za 
věřící, s čím 
dál větší 
opovážlivostí 
skončí bez 

biblického 
důvodu manželství 
a vstoupí do 
nového vztahu. 

Nezajímá je, že Ježíš to považuje za cizoložství, a 
že odplata za cizoložství je podle Božího slova 
smrt, tedy věčné zatracení… 
 
 
 
 
 
 

                                                   Zdoj: Logos, Új Exodus 
překlad JB

Bůh rád napomáhá při obnově 
"roztržených" rodin. 
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