Žilina 7. január 2012

NIE predmanželskému spolužitiu mladých ľudí.

Naše združenie, Združenie pre ochranu rodiny, bolo oslovené , aby sa pár vetami vyjadrilo
k týmto otázkam.
Čoraz viac mladých (veriacich) žije pred manželstvom v konkubináte, myslím, že sa dá
zhodnotiť, že je to čoraz viac tolerované aj medzi veriacimi (napr. aj rodičmi, ktorí od mala
vychovávali svoje deti podľa cirkevných pravidiel). Prečo si myslíte že je to tak?
Súvisí to aj s ekonomickou situáciou alebo inými trendmi v modernej spoločnosti?
Konkubinát mladí ľudia a neraz aj ich rodičia odôvodňujú tým, nech si mladí vyskúšajú
reálny život pred manželstvom.
Existuje podľa Vás korelácia medzi trvácnosťou manželstiev, kde pred svadbou partneri
spolu bývali (žili) alebo nie?

Ak hľadáme odpovede na položené otázky, sme presvedčení, že celá podstata problému
spočíva v niečom úplne inom. Zásadná otázka totiž znie: „V čom sú príčiny vzniku konkubinátu“ a nie jeho čoraz väčšej tolerancie! Použijeme výňatok z článku V. Palka - Havel: Pravda a
láska v hmle : „Ak v niečom ukazuje táto naša civilizácia absolútnu pýchu a nedostatok pokory,
aké nemajú obdoby za päťtisíc rokov historického ľudstva, tak je to práve v prístupe k ľudskému životu a rodine. Potraty, eutanázia sú morálnym zlom a najväčšou morálnou výzvou dneška.
Blahodarnosť rodiny založenej na manželstve muža a ženy sa popiera.
V posledných mesiacoch sa najviac skloňovaným slovom stalo slovo kríza. Kríza hospodárska, finančná, politická, kríza eura, vzťahová, kríza taká, či onaká. Málo sa však hovorí a píše
o tom, že spúšťačom týchto kríz je kríza morálky. Inak povedané jej rozklad. Položme si otázky.
Komu vyhovuje kríza morálky? Kto ju podporuje? Z nášho pohľadu tvrdíme, že súčasná doba je
predovšetkým charakterizovaná kladením dôrazu na slobodu jednotlivca, “práva menšín”,
sexuálnou neviazanosťou vo všetkých jej formách. Typickými prejavmi dnešnej doby sú:
- pornografia,
- promiskuita,
- neviazanosť a bezzáväznosť v sexuálnych vzťahoch,
- homosexualita,
- sexuálna perverznosť,
- zvrátená sexuálna výchova k erotizmu už od malička,
- antikoncepcia,
- všeobecné porušovanie akýchkoľvek právnych noriem.
Odpoveď na toto všetko je až zarážajúca. Ľudia prestali milovať Boha. Oprime sa
o Božie Slovo: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž
sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,

bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví,
nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať.
A týchto sa chráň!” (2 Tim 3:1-5).
Budú mať výzor nábožnosti. Toto je presne charakteristika dnešnej doby. Boh áno, ale
len v kostole, nie ako môj osobný Priateľ, Radca, Spasiteľ, Ochranca, lebo to znamená záväzok.
Sv. Pavol dobre píše: “Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky;
ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo” (Rim 1:21). Ale stratili
sa vo svojich myšlienkach, teda filozofiách dneška a vlastnej pýche. Príčina: odpad od Boha!
Výsledok: zatemnené srdce, t. j. strata Božej milosti v živote človeka spôsobená hriechom a
následne: “Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje
vlastné telá” (Rim 1:24).
Ak sa teda v súčasnosti stretávame čoraz viac (žiaľ i v kresťanských vzťahoch) s
problémom “konkubinátu”, či túžbe mladých ľudí po predmanželskej sexuálnej skúsenosti, je to
celkom určite spôsobené tým, že svetské veci sú uprednostňované pred Božím zákonom.
Zdá sa nám absurdné, ak mladí kresťania pristupujúci k sviatosti zmierenia hriech buď vôbec nevyznajú, alebo po prijatí rozhrešenia tento hriech opätovne páchajú. Je to pohŕdanie Božou
milosťou, lebo penitent musí mať snahu o nápravu tak, aby sa hriechu, zvlášť ťažkému, vyhýbal.
Čo môžu očakávať takéto dvojice od života? Požehnanie vzájomného vzťahu? Požehnanie potomstva? Božiu ochranu? Úspech v živote? Vedie Cirkev mladých ľudí zodpovedne v tejto
oblasti?
Užívajú si voľný život, bez čistoty a trpezlivosti, teda bez čností. Sú to skutoční kresťania
alebo sa len skrývajú za kresťanstvo? Voľné spolužitie je cesta do záhuby, do zatratenia! Pravý kresťan kráča vo Svetle a hľadá spásu v Kristovi a z lásky k Nemu je ochotný a schopný
všetko obetovať a pretrpieť. Tým skôr, ak sa jedná o očividný hriech. „Lebo mzdou hriechu je
smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.” (Rim 6:23)
Pre rodičov, ktorí takéto spolužitie tolerujú, niektorí možno aj schvaľujú, platí citát
z Božieho Slova: „Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si
smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.“ ( Rim 1:32 )
„Cudzí hriech pácha ten, kto napomáha hriech druhých mlčaním, slovom alebo skutkom.
Medzi cudzie hriechy okrem iných patria : mlčať pri hriechu iných, zastávať hriech iných, netrestať
hriech iných, poskytnúť iným pomoc pri hriechu.“ (O sviatosti pokánia, V. I. Forgan, SSV Trnava
1991) Čiže aj rodičia, ktorí od mala vychovávali svoje deti podľa cirkevných pravidiel, pravdepodobne už na tieto pravidlá zabudli.
Žiaľ, rozpad morálky dnes nachádza živnú pôdu aj v spôsobe života mladých ľudí. Čo bolo
pred dvadsiatimi rokmi výnimočné, dnes je samozrejmé, je to moderné, je to in. Týka sa to aj
predmanželského spolužitia čoraz väčšieho počtu mladých párov.
Pýtame sa ich. Kde sa ponáhľate? Kto, respektíve čo Vás ženie vyskúšať si takýto spôsob
života? Boh jednoznačne hovorí NIE! Ak biblicky chápeme vzťah muža a ženy vstupujúcich do
manželstva, niet krajšieho vzoru ako je kniha Tobiáš kap.8. O čo vlastne ide? Ide o darovanie sa
jeden druhému pred zrakom Boha. Podstata je d a r o v a n i e sa! Pýtame sa. Nuž čo si môžu
darovať dvaja, ktorí už všetko vyskúšali? Aké tajomstvo, akú intimitu, akú potechu z prejavov nežnosti? To je, ako by jeden druhému daroval olízanú lízanku (tak to kedysi trefne povedal jeden
známy kňaz pri príprave na sviatosť birmovania). Aká bude ich vernosť, keď začali hriechom?
Dovolíme si citovať z Katechizmu katolíckej cirkvi: „Snúbenci sú povolaní zachovávať
čistotu v zdržanlivosti. V tejto skúške majú objaviť vzájomnú úctu a učiť sa vernosti
a nádeji, že dostanú jeden druhého od Boha. Osobitné prejavy nežnosti, ktoré sú vlastné
manželskej láske, si majú vyhradiť pre čas manželstva. Majú si navzájom pomáhať rásť
v čistote.“ (KKC 2350)
Manželstvo je jednou zo siedmych sviatostí. Boh na počiatku stvorenia povedal a tým
ustanovil za nemenné: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke,
a budú jedným telom.” (Gn 2:24) Boh vo svojej Všemohúcnosti ustanovil manželstvo a rodinu
ako prvú a najdôležitejšiu inštitúciu na zemi a za jediný spôsob koexistencie muža a ženy
manželstvo. To a priori znamená jeho výnimočnosť a jednoznačnosť. Mimochodom Boh sám
odsúdil iné formy vzťahu muža a ženy, o čom sa možno presvedčiť na mnohých miestach v
knihách Deuteronómium, či Levitikus.
Tu pravdepodobne Cirkev podliehajúca vplyvu sveta v jej snahe prispôsobiť sa
“novým podmienkam” zabúda na odkaz a platnosť Božieho Slova. Ono je pre kresťana jedinou
záväznou normou v tejto oblasti. Sv. Pavol hovorí: “Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť

vášho tela. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz
vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti.” (Rim 6:19)
A na poslednú otázku: Existuje podľa Vás korelácia medzi trvácnosťou manželstiev,
kde pred svadbou partneri spolu bývali (žili) alebo nie? Odpovedáme:
Nakoľko sa naše združenie nezaoberá vzájomnými vzťahmi manželstva, kde pred svadbou partneri spolu bývali a tými, ktorí nežili spolu a s podobným prieskumom sme sa nestretli,
nemôžeme sa k tejto otázke vyjadriť. Bolo by potrebné uskutočniť na túto tému reálny prieskum a jeho výsledky využiť napríklad pri obnove morálky v predmanželskej príprave.
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