Sobášna kázeň
Matúš 19:5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k
manželke, i budú dvaja jedno telo,6 takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo
teda Boh spojil, človek nerozlučuj!
Milí snúbenci!
Manželský sľub, ktorý dávate, je ten najkrajší sľub, ktorý môžeme dať.
Pred tým než ho dáte, poďme sa zamyslieť nad jeho obsahom.
Ja, ...
Sľub začína vaším menom. Vy dávate sľub, nikto iný nemôže spraviť toto
rozhodnutie za Vás a ho aj povedať.
... slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem ...
Sľubujete na vzácne a drahé, aby ste ukázali, že to myslíte vážne. Ľudia dávajú
sľuby, ale mnohí potom nedodržujú manželský sľub. Tým však ukazujú, že také
vzácnosti, ako je ich česť a viera sú im úplne ukradnuté. A iné má pre nich
prednosť.
...pred Trojjediným Pánom Bohom: Otcom, Synom i Duchom
Svätým...
Chcete, aby Pán Boh chránil vaše manželstvo. Preto je veľmi dôležité
modliť sa za manžela - manželku, za svoju rodinu a aj za seba ako partnera
toho druhého.

budúca, alebo Vás budúci povie, môžete povedať: „Bolo to dobrovoľné. Sama
si to povedala – sám si to povedal a nikto ťa nenútil.“
... neopustím...
Ľudia sa opúšťajú a to je veľmi zle. Biblia hovorí, že dvaja sú v jedným telom,
preto neopúšťajte a nenechávajte toho druhého osamoteného kvôli práci,
kvôli priateľom, kvôli svojím záujmom, alebo kvôli čomukoľvek inému.
...ani v biede,....
Neopúšťajte sa ani v biede. Manželia to nemusia mať vždy finančne
pekné. Ale finančné ťažkosti trvajú len určité obdobie. Niekedy za pár rokov
môže byť finančná situácia celkom iná. Určite, keď sú ťažkosti, tak to na
človeka nesmierne dolieha. Ale to sa zmení! Manželstvo má trvať celý život,
naproti tomu finančné ťažkosti sú vždy časovo obmedzené na pár rokov, ktoré
rýchlo prejdú.
...ani v chorobe,...
Jeden muž, keď sa vrátil domov od lekára povedal svojej manželke, že má
rakovinu. Jeho manželka zareagovala tak, že odišla od manžela.
Je dobré vedieť, že na toho druhého sa budem môcť spoľahnúť aj v ťažkých
časoch. Sľubujete, že budete oporou tomu druhému aj v chorobe.

...a pred prítomnými kresťanskými svedkami,...
Dnešným dňom dávate jasne najavo, že patríte spolu. Už nie ste dvaja
osamotený jedinci. Dnes to jasne dávate najavo všetkým ľudom.

....ani šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku ....
Šťastie vie pomútiť hlavu. Môže sa zmeniť finančná situácia jednému z Vás.
Bude sa cítiť s veľkým zárobkom ako kráľ a ten druhý pri ňom ako žobrák.
Vtedy je ľahké odísť od toho druhého, ktorého vníma ako príťaž. Ale
pamätajte, čo Boh spojil, človek nerozlučuj. Je to Boh, ktorý dáva aj dobrý
zárobok, je to Boh, ktorý povyšuje, ale aj ponižuje.

...že teba, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku,... – vyvolil za
manžela...
Dobrovoľne vstupuje do manželstva. Nikto Vás nenúti. Raz jedna žena
povedala svojmu manželovi: „Prečo som si ťa vzala?“ Ak Vám to niekedy Vaša

...ani v nešťastí, ani v nedostatku....
Máme byť spolu stále. Jeden muž to pojal, ale z iného pohľadu. Muž hovorí
svojej žene: „Ty si bola so mnou v každej chvíli, bola si tam, keď som
havaroval, bola si pri mne, aj keď ma vyhodili z práce. Bolo sa si pri mne, aj

keď som ochorel. Bola si pri mne v každej smutnej situácii a teraz rozmýšľam,
či si mi vlastne neprinášalo smolu.“
Takto však vy nerozmýšľajte! Ten druhý prináša nám niečo veľmi vzácne,
prináša svoju prítomnosť do každej situácie. To je veľký poklad, ktorý si
nedokážeme ani uvedomiť.
... ale budem ťa milovať, ...
Nie je tam, „ak ty budeš milovať mňa“. Stojí tam len: „Budem ťa milovať“. Bez
žiadneho „ak ty mňa“, alebo „ak ty budeš robiť to a to“, alebo iné „ak“, ktoré
si môžeme doplniť.
„Budem ťa milovať“, nie je tam: „Budem do teba zamilovaný“. Láska je oveľa
viac ako byť zamilovaný. Zamilovanie vyprchá. A potom sa môže človek pýtať,
či spravil som dobré rozhodnutie? Ak tak pýta, tak je jasné, že si mýli byť
zamilovaný s milovať.
Byť zamilovaný je príjemný pocit. Je dôležité stále obnovovať romantiku
v manželstve. Ale láska je viac ako pocit. Prejavuje sa toľkými spôsobmi, že
celý váš život Vám nebude stačiť na to, aby ste ich všetky objavili.
...o teba sa starať, ...
Dobre poúčajte čo tam stojí! Nie je tam „Do teba sa starať“.
...vernosť ti zachovávať a tak, ...
Vernosť je vzácna. Chvíľkodobé pokušenie, ktorému človek podľahne, môže
zničiť to, o čo ste sa snažili. Nevera prináša nesmiernu ranu. Je bolestivá aj pre
toho, kto bol podvedený, aj pre toho, kto podviedol.
...ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať ...
Verne nažívať znamená milo, pekne a vľúdne. Sľubujete nielen to, že s tým
druhým budete prebývať, ale že to prebývanie bude milé, pekné a nádherné
pre neho.
...až do smrti.

Manželstvo je časná vec. V nebi nemá úlohu. V nebi budeme prežívať Božiu
lásku dokonale. Tam si na časnosť ani nespomenieme. Rozpoznáme tých, ktorí
nám boli blízky v časnosti, ale rodinné vzťahy v nebi nemajú význam. V nebi
dokonca dostaneme nové meno. Nič z časnosti sa nás nedotýka. A predsa keď
sa manželstvo vydarí je to zázrak, je to, ako keby človek prežíval nebo na zemi.
Veľký dar od Pána Boha!
Amen

