
Potvrzení manželství 
 

 
Otázky spojené s manželstvím můžeme vidět v pravém světle pouze díky jejich 
promítnutí na pozadí Božího ideálu manželství. Manželství bylo Bohem 
ustanoveno v Edenu a Ježíšem Kristem potvrzeno, že má být monogamním a 
heterosexuálním, celoživotním láskyplným závazkem mezi mužem a ženou. Při 
stvoření světa Bůh určil člověku roli muže a ženy k Jeho obrazu, ustanovil 
manželství na základě závazné smlouvy těchto dvou pohlaví fyzicky, citově a 
duchovně, jak Písmo říká „aby byli jedním tělem“.  
 
V rozličnosti, kterou vyvolává rozdílnost dvou lidských pohlaví, je jednota 
manželství ukazatelem spojení s Boží svrchovaností. V celém Písmu je 
heterosexuální spojení v manželství vyvyšováno jako symbol pouta mezi Bohem 
a člověkem. Je to lidské svědectví o Boží lásce a smlouvě s Jeho lidem. 
Harmonický svazek muže a ženy v manželství přináší mikrokosmos společenské 
jednoty, která je zhodnocována časem a je podstatou stabilní společnosti.  
Stvořitel však daroval sexualitu v manželství nejen ke sjednocujícím účelům, ale 
také aby zajistil šíření a obnovu lidské rodiny. Z tohoto Božího záměru 
rozmnožování vyvěrá a je provázané stejným procesem, ve kterém manžel a 
manželka mohou najít radost, rozkoš a fyzickou celost. Stejně tak je to manžel a 
manželka, kterým společná láska dává možnost navzájem se poznat v hlubokém 
sexuálním poutu, aby jim mohlo být svěřeno dítě. Jejich dítě je potom živým 
ztělesněním jejich jednoty. Rostoucímu dítěti se daří a prospívá v atmosféře 
lásky a jednoty, ve které bylo zplozeno, a získává ze vztahu každého ze svých 
rodičů.  
 
Monogamní manželské spojení muže a ženy je potvrzeno Božím požehnáním  
základu rodiny a společenského života a je současně jediným morálně vhodným 
prostředím pohlavního nebo dalšího sexuálního a intimního vyjádření. Nicméně 
status manželství není jediným Božím plánem uskutečnění lidských vztahových 
potřeb nebo rodinné zkušenosti. Stejně tak i život bez partnera a přátelství 
svobodných také patří mezi Boží záměry. Sounáležitost a podpora ze strany 
přátel má v biblických svědectvích značnou důležitost. Společenství církve, 
společenství s Bohem je nabízeno všem bez ohledu na jejich rodinný stav. 
Nicméně Písmo velmi jasně vymezuje hranici společenství a sexuality mezi 
těmito přátelskými vztahy a manželstvím.  
 
Tohoto biblického pohledu se Církev adventistů sedmého dne drží bez 
jakýchkoliv výhrad a věří, že jakékoliv snižování tohoto vysokého morálního 
standardu by bylo snižováním nebeského ideálu. Protože manželství je ničeno  
hříchem, čistota a krása manželství tak, jak bylo původně Bohem zamýšlené, se 
musí obnovovat. Díky přijetí spásného působení Krista a působení Ducha 
Svatého v lidských srdcích může být původní význam manželství obnoven a 
nádherná a blahodárná zkušenost manželství uskutečněna muži a ženami, kteří 
své životy spojí v manželském svazku.  
 
 
 

Toto prohlášení bylo schváleno a odhlasováno Administrativní komisí Církve 
adventistů sedmého dne (ADCOM) dne 23. dubna roku 1996.  


