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STANOVISKO RADY CIRKVI BRATSKEJ  
K BIBLICKEJ MUŽSKOSTI A ŽENSKOSTI 

 
Rada Cirkvi bratskej si osvojila stanovisko Výboru pre biblickú mužskosť 

a ženskosť, ktoré bolo sformulované v Danverskom vyhlásení 1 a po drobnej úprave ho 
predkladá ako svoj podklad k vnútrocirkevnej diskusii o postavení a úlohe žien 
v Cirkvi bratskej.  

 
NAŠE DÔVODY 

 
K nášmu stanovisku nás viedol súčasný vývoj v nižšie uvedených oblastiach, ktorý 
sledujeme s hlbokým záujmom: 

1. Rozšírená neistota a zmätok v našej kultúre pokiaľ ide o vzájomne sa doplňujúce 
rozdiely medzi mužskosťou a ženskosťou, 

2. tragické vplyvy tohto zmätku na rozpad manželského tkaniva, ktoré Boh utkal 
z nádherných a odlišných vlákien mužskosti a ženskosti,  

3. narastajúca podpora poskytovaná feministickým rovnostárom a sprevádzaná 
deformáciami alebo zanedbávaním radostnej harmónie pri láskavom a pokornom 
vedení vykúpených manželiek podľa Písma, 

4. rozšírená rozpoltenosť ohľadom hodnoty materstva, práce v domácnosti 
a mnohých služieb, ktoré historicky vykonávali ženy, 

5. rastúce nároky na legitimitu sexuálnych vzťahov, ktoré boli biblicky a historicky 
považované za nedovolené alebo za perverzné a nárast pornografického zobrazovania 
ľudskej sexuality, 

6. prudký vzostup fyzického a emocionálneho zneužívania v rodine, 

7. vynáranie sa takých pozícií pre mužov a ženy vo vedení cirkvi, ktoré nie sú v súlade 
v biblickým učením, ale, naopak, ochromujú biblicky verné svedectvo, 

8. narastajúci výskyt a akceptácia hermeneutických zvláštností zameraných na 
reinterpretáciu očividne jasného významu biblických textov, 

9. z toho plynúca hrozba pre biblickú autoritu, keď je spochybnená jasnosť Písma 
a keď sa význam Písma pre bežných ľudí stáva ťažko dostupným kvôli neobyčajne 
komplikovaným až pochybným technikám výkladu, 

11. a za tým všetkým je zreteľná snaha niektorých ľudí v cirkvi prispôsobiť sa duchu 
tohto veku na úkor krásnej a radikálnej biblickej vernosti, ktorá v moci Svätého 
Ducha môže reformovať a nie kopírovať našu chorľavejúcu kultúru.  

                                                 
1 www.cbmw.org/core-beliefs/ Výbor pre biblickú mužskosť a ženskosť vznikol na podnet Johna Pipera, 
Wayna Grudema, Wayna Housa, Dorothy Pattersonovej, Jamesa Borlanda, Susan Fohovej a Kena Sarlesa 
v Dallase v roku 1987. Pripojením sa ďalších osobností a celých denominácií (napr. SBC a PCA) získava 
aj v 21. storočí stále väčší vplyv. 
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NAŠE TVRDENIA 
 

Na základe nášho porozumenia učenia Biblie vyhlasujeme toto:  

1. Aj Adam aj Eva boli stvorení na Boží obraz, rovní pred Bohom ako osoby a odlišní 
vo svojej mužskosti a ženskosti. 

2. Odlišnosti v mužských a ženských úlohách sú ustanovené Bohom ako súčasť 
stvoreného poriadku a mali by nájsť odozvu v každom ľudskom srdci. 

3. Adamovo vedúce postavenie v manželstve bolo ustanovené Bohom pred Pádom 
a nebolo dôsledkom hriechu. 

4. Pád vniesol do vzťahu muža a ženy deformácie. 

• V rodinách zvykne byť manželovo milujúce a pokorné vedenie 
nahradzované panovačnosťou alebo pasivitou. Manželkino múdre a ochotné 
podriaďovanie zvykne byť nahradzované uchvátením autority alebo 
servilnosťou. 

• V cirkvi hriech zvádza mužov k svetskej láske k moci alebo k abdikácii na 
duchovnú zodpovednosť. Ženy zvádza k tomu, aby odmietali obmedzenia 
na nich kladené alebo aby zanedbávali používanie svojich darov 
v príslušných službách. 

5. Stará zmluva a rovnako aj Nová zmluva ukazujú, že Boh dáva rolám mužov aj žien 
rovnako vysokú hodnotu a dôstojnosť. Aj Stará aj Nová zmluva potvrdzuje princíp 
vedúceho postavenia muža v rodine aj v zmluvnom spoločenstve viery – v cirkvi. 

6. Vykúpenie v Kristovi má za cieľ odstránenie deformácií, ktoré priniesol Pád: 

• V rodinách  sa muži majú vzdať drsného alebo sebeckého vedenia a rásť 
v láske a starostlivosti o svoje manželky. Manželky majú zanechať odpor 
voči manželovej autorite a rásť v ochotnom a radostnom podriaďovaní sa 
manželovmu vedeniu. 

• V cirkvi dáva Kristovo vykúpenie mužom a ženám rovnakú spoluúčasť na 
požehnaní spasenia. Niektoré vedúce a vyučujúce úlohy v cirkvi sú však 
zverené výhradne mužom. 

7. Kristus je pre mužov aj ženy najvyššou autoritou a vodcom v celom živote, preto 
žiadne pozemské podriadenie – domáce, náboženské alebo občianske – nikdy nedáva 
oprávnenie pre nasledovanie ľudskej autority do hriechu. 

8. Úprimne prežívané povolanie do služby - tak pri mužoch ako aj pri ženách - by 
nikdy nemalo viesť k ignorovaniu biblických kritérií pre konkrétnu službu. Biblické 
učenie by malo zostať autoritou, ktorou sa preveruje naše subjektívne poznanie Božej 
vôle. 

9. Vo svete, kde je toľko duchovnej, telesnej a materiálnej biedy, každý muž alebo 
žena, ktorí prežívajú Bohom danú túžbu po tom, aby slúžili na Kristovu slávu a pre 
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dobro padlého sveta, môžu túto túžbu realizovať spôsobom, ktorý prinesie 
uspokojenie a naplnenie aj im samým. 

10. Sme presvedčení, že odmietanie alebo ignorovanie týchto princípov vedie 
k nárastu ničivých dôsledkov na naše rodiny, na naše zbory a na kultúru všeobecne. 

 

 


