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Úvod.
Heb 13:42
Sme si vedomí toho, že manželstvo a rodina je pod mimoriadne silným tlakom spoločenskej
mienky, negatívnych vzorov a médií. Tento tlak spochybňuje a narúša biblický koncept manželstva, čo sa prejavuje narastajúcim zmätkom vo vzťahoch a normách. Ide o jednu z oblastí života,
kde sme najzraniteľnejší. Zároveň sa však manželstvo môže stať miestom, kde sa zvláštnym spôsobom prejaví Božia sláva.
Nasledujúce poznámky vyjadrujú postoj staršovstva zboru k hlavným otázkam súvisiacim s manželstvom. Podľa nich sa riadime pri rozhovoroch so snúbencami a manželmi
v rôznych situáciách. Vždy chceme s druhými jednať s úctou, pričom vo svojom rozhodovaní chceme byť motivovaní bázňou pred Bohom. Preto nám záleží na poznaní
a uplatňovaní Božích zámerov a noriem tak, ako ich zjavil v Písme a ako nám ich pomáha aplikovať skrze Svätého Ducha. Sme si vedomí toho, že veľmi často je potrebné
hľadať individuálne riešenie.
Pri formulovaní tohto postoja sme skúmali Písmo a využili už skôr sformulované „Stanovisko k otázke rozvodu a nového manželstva v Zbore Cirkvi bratskej v Leviciach.“
1. Manželstvo.
Mt 19:4-63 Gn 2:18-254 Ef 5:21-335
Manželstvo považujeme na základe Písma za takto definované:
„Manželstvo je celoživotný, výlučný heterosexuálny zmluvný vzťah medzi jedným mužom a jednou ženou, ustanovený a zapečatený Bohom, ktorému predchádza verejné
opustenie rodičov a je zavŕšený sexuálnym spojením; spočíva v trvalom vzájomnom
partnerstve a je otvorený pre dar detí.“
Je to vzťah založený na vzájomnej láske a vernosti. Jeho autorom, „supervízorom“ a zárukou je
sám Boh. Zmyslom manželstva podľa Písma je jedinečné dôverné spoločenstvo muža a ženy,
vytvorenie rodiny a prezentácia vzťahu Boha k svojmu ľudu, resp. vzťahu Krista a Cirkvi.
Podmienkou sobáša, ktorým slúži náš zbor, je predsobášna príprava snúbencov, ktorú
vedie poverený pracovník zboru. Z tohto dôvodu je potrebné ohlásiť zamýšľaný sobáš
v dostatočnom časovom predstihu (min. 4 mesiace pred termínom svadby, ale odporúčame aspoň pol roka predtým).
Pokiaľ chce byť člen zboru zosobášený v inom než v našom zbore, je potrebné, aby o tom
vopred hovoril so staršovstvom zboru. Ak je jeden zo snúbencov členom iného zboru,
staršovstvo spravidla vyžaduje stanovisko staršovstva jeho zboru.
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Východiskovým podkladom pre toto stanovisko bol pre nás materiál zo Zboru Cirkvi bratskej - Archa
v Pardubiciach. Citáty z Biblie sú prevzaté z Ekumenického prekladu.
2
Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov
bude súdiť sám Boh. (Heb 13:14)
3
Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril: Preto opustí
človek otca i matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.
Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. (Mt 19:4-6)
4
Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. (Gn 2:18)
5
Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako
aj Kristus, Spasiteľ tela, je hlavou Cirkvi. Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba. (Ef 5:21-25)
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2. Sobáš a svadba
Gn 2:246 Gn 24:50-67
Sobáš je verejným aktom, ktorým sa manželský zmluvný vzťah legitímne uzatvára. Nejedná sa
o formálny úkon, ale o potvrdenie zmluvného vzťahu ako v rovine partnerov, tak aj vo vzťahu
k Bohu a takisto aj vo vzťahu ku komunite. Jednoznačne odmietame spoločný život muža a ženy
bez uzatvorenia manželstva verejným a právnym aktom.
Sobáš sa v našom zbore môže uskutočniť ako cirkevný sobáš (s právnym účinkom uzavretia manželstva), alebo ako svadobné zhromaždenie (právny úkon uzavretia manželstva prebehne predtým pred matričným úradom /občiansky sobáš/). Každá z týchto foriem môže obsahovať buď požehnanie novomanželov s kladením rúk alebo iba príhovornú modlitbu za novomanželov.
O forme a mieste sobáša rozhoduje vždy staršovstvo zboru, spravidla po osobnom rozhovore zástupcu staršovstva so snúbencami a na základe odporúčania pracovníka, ktorý viedol predsobášnu prípravu. Každú žiadosť o cirkevný sobáš alebo svadobné zhromaždenie posudzujú starší zboru individuálne s ohľadom na všetky známe okolnosti.
Snúbencov z radov členov zboru vedieme k tomu, aby sobáš uzatvárali v spoločenstve
zboru. Robíme tak na základe presvedčenia, že prosby za požehnanie a príhovorné modlitby sú mimoriadnou výsadou, ktorú Boh cirkvi zveril, aby si nimi slúžila navzájom, teda aj snúbencom. Ďalším dôvodom je naše presvedčenie, že spoločenstvo bratov
a sestier je duchovnou rodinou, v ktorej je všetkým jej členom umožnená účasť na spoločnej radosti z Božích darov, ku ktorým patrí aj vznik manželstva.
Všetko, čo robíme, má byť slušné, Bohu na slávu a ľuďom na svedectvo. Preto aj naše
svadby a svadobné hostiny majú byť slávnostné - ale bez okázalosti, radostné - ale bez
rozpustilosti, štedré - ale bez plytvania.
3. Duchovná jednota.
2Kor 6:14-7:17 1Kor 7:398 1Pt 3:1-7 Dt 7:3-49
Veriaci10 muž alebo žena majú podľa Písma vstupovať do vzťahu iba s veriacim partnerom. Taký
je Boží poriadok, ktorému sa nemôžeme vyhnúť, ak chceme žiť podľa Božieho zámeru na Božiu
slávu a pokiaľ stojíme o Božie požehnanie. Bolestné skúsenosti duchovne rozdelených manželstiev len potvrdzujú platnosť tohto poriadku. To však neznamená, že by sme neveriacich mužov
a ženy považovali za menejcenných alebo horších.
4. Sexualita.
Pr 5:15-2011 Gn 2:24 1Kor 7:912
Sexualitu muža a ženy prijímame ako mimoriadne silný a dobrý Boží dar, ktorý patrí
k nástrojom, ktoré budujú manželský vzťah. Pohlavný styk muža a ženy jedinečným spôsobom
potvrdzuje a napĺňa zmluvu medzi manželmi, preto ho Boží poriadok umiestňuje výhradne do
manželstva. Ak je zneužívaný mimo manželstvo, má deštruktívne účinky na jednotlivca aj na
vzťahy. Predmanželský, mimomanželský a nemanželský sexuálny život považujeme na základe
Písma za hriech so závažnými následkami. Nejde priamo iba o pohlavný styk, ale aj o všetko, čím
partneri druhého sexuálne podnecujú a dráždia a prekračujú tak hranice zodpovedajúce povahe
vzťahu.
Pokiaľ snúbenci začali spolu sexuálne žiť pred manželstvom a následne to rozpoznávajú
ako hriech, vedieme ich k pokániu a ukončeniu sexuálneho života do uzavretia manžel6

Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. (Gn 2:24)
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. ... My sme predsa chrám živého Boha... (2Kor 6:14,16)
8
...žena sa môže vydať za koho chce, ale iba v Pánovi. (1Kor 7:39)
9
Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju dcéra nedávaj za syna niektorého z nich ani jeho dcéru nevezmeš pre
svojho syna. To by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžili by iných bohom. Potom by vzplanul Hospodinov hnev
voči vám a rýchlo by vás vyničil. (Dt 7:3-4)
10
Pod slovami veriaci muž alebo veriaca žena chápeme toho, kto verí v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána,
kto sa v pokání odvrátil od svojich hriechov, žije pod autoritou Božieho slova - Biblie a dáva sa viesť Svätým Duchom tak, že je na ňom vidieť duchovnú a charakterovú zmenu a rast. Biblia používa aj označenie kresťan, učeník
Pána Ježiša alebo znovuzrodený človek.
11
Pi vodu z vlastnej studne... Nech je požehnaný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mladosti! (Pr 5:15,18)
12
Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou. (1Kor
7:9)
7

2

stva. Pokiaľ to nerozpoznávajú ako hriech, neuvažujeme o usporiadaní cirkevného sobáša alebo svadobného zhromaždenia. Tejto problematike sa venuje predsobášna príprava snúbencov.

5. Rozvod.
Mt 19:7-913 L 16:1814 Mt 5:32 1Kor 7:10-1515
Rozvod považujeme za krajné riešenie závažného poškodenia manželského vzťahu. Na základe
Písma prijímame dva dôvody, ktoré môžu viesť k rozhodnutiu veriaceho človeka pre rozvod: cudzoložstvo a odchod neveriaceho partnera od veriaceho. Pripúšťame, že môžu nastať situácie,
keď je oprávnené dočasné či dlhodobé oddelenie manželov. Zásadne však povzbudzujeme nádej
partnerov na zmierenie a obnovenie vzťahu.
Sme presvedčení, že kresťanským programom je obnova a nie oddelenie, manželstvo
a nie rozvod, odpustenie a nie odpor. Podrobne spracované stanovisko staršovstva nášho zboru k otázke rozvodu je dostupné v samostatnom dokumente pod názvom „Stanovisko k otázke rozvodu a nového manželstva v Zbore Cirkvi bratskej v Leviciach“.
6. Nový sobáš.
Rim 7:3 1Kor 7:15,3916
Nový sobáš považujeme za prípustný v prípade ovdovenia. Podľa Božieho poriadku si však veriaca vdova alebo vdovec môže zobrať len veriaceho partnera. Situáciu rozvedeného veriaceho, ktorý uvažuje o novom sobáši, chceme posudzovať vždy individuálne s ohľadom na známe okolnosti.
Rozhodujúce je pokánie, ktoré sa prejaví tým, že rozvedený hľadá zmierenie so svojim bývalým
partnerom.
Podrobne spracované stanovisko staršovstva nášho zboru k otázke nového sobáša je dostupné v samostatnom dokumente pod názvom „Stanovisko k otázke rozvodu a nového
manželstva v Zbore Cirkvi bratskej v Leviciach“.
*

13

Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží... (Mt 19:9)
Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží. (Lk 16:18)
15
Ženatým a vydatým však prikazujem - nie ja, ale Pán - aby žena neodchádzala od svojho muža. Ak by však aj
odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojim mužom; a muž nech ženu neprepúšťa! (1Kor 7:10n)
16
Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale
iba v Pánovi. (1Kor 7:39)
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