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Dodržiavanie dvoch prikázaní Dekalógu  

„nescudzoložíš a nepožiadaš ženu svojho blížneho...“ 2Mjž 20, 14;17 – 

5Mjž 5, 18; 21 ako prevencia slušného správania 

 

 

Kresťanský rodinný život sa v 21. storočí ocitol pod veľkým tlakom. 

Média sú plné rôznych sexuálnych škandálov, nevery, voľného životného 

štýlu, rozvodov, súdnych sporov o deti, delenia majetkov a všemožného 

duševného i telesného utrpenia, ktoré z toho vyplýva. Na životných 

partnerov „normálne“ a riadne zosobášených v Cirkvi, ktorí chcú žiť po 

kresťansky číhajú mnohé pokušenia tohto sveta. Žijeme v dobe, keď sa 

nenormálne veci prezentujú ako normálne a morálne sa prezentujú ako 

zastarané a nemoderné. Vo veľkofilme Helena Trójska je poukázané aké 

obrovské množstvo vojakov i prostých ľudí muselo zahynúť kvôli tomu, že 

sa trójsky princ zahľadel do cudzej ženy iného kráľa, ktorú priviedol do 

svojho rodného mesta. Koľko utrpenia a materiálnych škôd spôsobil jeden 

hriech vysokopostaveného človeka. Možno práve tento film a jeho 

duchovný odkaz pre divákov, ale aj čitateľov či poslucháčov tohto 

príspevku, nám dokáže priblížiť a pochopiť veľkosť hriechu cudzoložstva.  

Sväté Písmo a jednotlivé knihy, ktoré boli síce napísané v konkrétnej 

dobe istým autorom sú však na druhej strane nadčasové a boli a neustále sú 

zdrojom inšpirácie, rád a Božích usmernení. Preto je nevyhnutné okrem 

iného si pripomínať základné pravdy o manželstve, čistom a nečistom 

živote, ktoré nachádzame vo Svätom Písme.  

Boh pri stvorení Adama a Evy povedal: „Potom ich požehnal a riekol 

im: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem...“1 „Preto muž opustí svojho otca 

                                                 
1 1Mjž 1, 28. 
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i svoju matku a priľne k svoje žene a budú jedným telom“1 „Potom Adam 

poznal svoju ženu Evu ona počala a porodila Kaina“2. Svojou 

prítomnosťou v Kani Galilejskej na svadbe Isus Christos manželský zväzok 

požehnal. Celý Starý i Nový Zákon hovorí o monogamii, kde muž a žena 

tvoria dokonalý celok, harmóniu „celého človeka“. Boh prostredníctvom 

prikázaní nabáda ľudí, aby sa uspokojili s jedným životným partnerom 

opačného pohlavia. Je pravda, že Izraelský národ žil v obklopení 

pohanských národov, u ktorých sa praktizovala polygamia – mnoho-

ženstvo. Názorným príkladom tohto vplyvu bol patriarcha Abrahám a jeho 

tri ženy – Sára, Hagar, Ketura. Túžba po potomstve bola veľmi veľká 

a Hagar, ktorá rodila na nohách Sáry znamenalo v tom čase adopciu 

dieťaťa. Taktiež kráľ Šalamún, ktorý mal spolu 1000 žien, je názorným 

príkladom svadobnej politiky a mierovej diplomacie, ale aj vplyvu 

háremov pohanských kráľov a ich bohatstva. Krátka ekonomická prosperita 

v čase mieru však skončila morálnym rozkladom, úpadkom viery v pravého 

Boha a rozpadom Izraelského ríše.  

Boh prostredníctvom Mojžiša dáva ľudstvu prikázania ako „cestovné 

značky“, ktoré majú pomôcť človeku idúcemu „po pozemských cestách“ 

nehavarovať a nespôsobiť sebe či svojim najbližším materiálnu, telesnú či 

psychickú škodu, alebo dokonca smrť. Od nás ľudí závisí, či veríme Bohu, 

že nás chce ochrániť pred rôznymi problémami. Veď Boh je láska a chce 

pre človeka to najlepšie. Je otázne či si uvedomujeme, že sme Božie deti 

a či sa chceme nechať vôbec Ním vychovávať a viesť.  

Samotné slovo cudzoložstvo v podstate hovorí o cudzom lôžku, 

cudzej posteli, kde sa hriech uskutočnil, čiže poukazuje na miesto činu. 

Cudzoložstvo je intímny styk medzi vydanou či zasnúbenou ženou 

                                                 
1 1Mjž 2, 24. 
2 1Mjž 4, 1. 
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a cudzím mužom. Pôvodne sa v Izraeli kedysi tento skutok považoval za 

trestný čin a trestal sa smrťou – ukameňovaním. Preto ku Christovi 

priviedli cudzoložnicu, ktorú chceli ukameňovať1. Tieto starobylé židovské 

popravy sa dodnes uplatňujú v niektorých mohamedánskych krajinách, 

ktoré prevzali a dodržiavajú toto starozákonné trestné právo. Práve 

mohamedáni majú podľa vzoru praotca Abraháma, ku ktorému sa hlásia 

ako potomkovia Izmaela a Hagar v Koráne dovolené mnohoženstvo. 

Presnejšie povedané, dovolené sú štyri ženy, o ktoré sa muž musí rovnako 

postarať ako aj o deti. Kráľ Dávid, ktorému sa veľmi zapáčila žena Uriáša 

Chetejského porušil práve deviate prikázanie Desatora. Na jeho príkaz bol 

poslaný do boja na to najnebezpečnejšie miesto, kde aj zahynul. Dávid si 

zobral jeho ženu Batšebu za manželku avšak dieťa, ktoré sa im narodilo im 

zomrelo. Vtedy si uvedomil Dávid svoj hriech a činil pokánie. Veľmi 

prísne ho pritom napomenul prorok Natan2. Nebyť týchto prísnych trestov 

akými bolo ukameňovanie, ktoré sú pre nás dnes „jednoznačne 

neprijateľné“ sa ľudstvo vyhlo okrem iného aj problému pohlavných 

chorôb a ďalším už vyššie spomenutým problémom. Treba si však 

uvedomiť, že aj trest smrti, ktorý dodnes v niektorých štátoch používa, mal 

svoj vývoj. Smrtiaca injekcia, elektrické kreslo, zastrelenie, obesenie, 

gilotína, sťatie, upálenie, ukrižovanie, ukameňovanie je vlastne akýsi 

historický vývoj trestu smrti, ktoré ľudstvo vždy používalo v tej ktorej 

dobe, ale aj zneužívalo.  

Isus Christos sa snaží poukázať a odhaliť pôvod vyššie spomenutých 

dvoch hriechov a to žiadostivosť, ktorá je nasmerovaná vysvetľujúc to 

poľovníckou terminológiou „za hranice svojho revíru“. „Počuli ste, že bolo 

                                                 
1 Jn 8, 1-11. 
2 2Kr alebo 2 Sam 11-12 kap.  
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povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo 

pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.“1. Rovnako ako je hnev 

príčinou vraždy aj žiadostivosť je koreňom, z ktorého môže vyrásť strom 

cudzoložstva. Ak človek dokáže eliminovať v sebe to zlé, prvotnú zlú 

emóciu, alebo myšlienku potom dokáže predísť aj hriechu a pádu. Tomu 

nás chce naučiť Spasiteľ, aby sme oči používali na to, čo je užitočné 

a odvracali ich od toho, čo by nás mohlo priviesť k hriechu. Boh nechce, 

aby sme žili cnostne a zbožne iba naoko – navonok, pre ľudí ako farizeji, 

ale chce, aby sme boli čistými aj vo svojom vnútri – myšlienkach a srdci.  

Bohom požehnaný manželský zväzok je posvätný. Aj intímny život 

dvoch životných partnerov je posvätný, je to dar, ktorý dal Boh pri 

stvorení, keď odlíšil muža a ženu pohlavím. Dar splodiť potomka je vlastne 

„Boží dar – stvoriť nového človeka“ a vyplýva z toho, že bol pôvodne 

človek stvorený Bohom na Boží obraz. Apoštol Pavol v prvom liste 

k Timotejovi 2, 15 hovorí k žene: „Bude však spasená rodením dietok, ak 

zotrvá vo viere, láske a posvätnej zdržanlivosti.“ Najviac sa venuje láske 

muža a ženy v ucelenej podobe starozákonná kniha Pieseň Piesní, ktorej je 

venovaných celých osem kapitol. I keď Židia ju dovoľovali čítať až po 

dosiahnutí 30 rokoch neviem či táto kniha sa nemala stáť v dnešnej dobe 

akousi „Božou učebnicou o láske“ najmä z dôvodov, že pravá a skutočná 

láska je dnes filmovým priemyslom prezentovaná zväčša iba ako vášeň, 

pud, nesprávne a nečisto. Práve tento hriech degraduje človeka a kladie ho 

na úroveň zvieraťa.  

Ak by sme správne pochopili Boží odkaz, ktorý je zakódovaný 

v knihe Pieseň Piesní, Prísloviach 5, 1-23; 6, 20-35 a doplnili by sme to 

Pavlovou hymnou o láske2 mohol by to byť možno aj ucelený a správny 

                                                 
1 Mt 5, 27. 
2 1Kor 13, 1-8. 
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pohľad na lásku ako takú. V liste Jakuba 4, 4-8 nachádzame: „Vy 

(cudzoložníci a) cudzoložnice či neviete, že priateľstvo so svetom je 

nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, dokazuje sa 

nepriateľom Božím....Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa 

k Bohu a priblíži sa k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne 

rozpoltení, posväťte si srdcia.“ 

Známy židovský filozof Filon Alexandrijský1, ktorého považujeme aj 

za exegétu sa obracia k čitateľovi Svätého Písma a dáva isté rady: 1. Každý 

človek, ktorý dodržiava Božie prikázania sa podriaďuje Bohu a tým si 

zasluhuje úctu. 2. Človek si má uvedomiť, že každé prikázanie je 

adresovaná osobne jemu. Ak sa mu nedarí dodržiavať prikázania, nemôže 

sa vyhovárať na to, že nie je sám ale, že hreší celá masa ľudí. 3. Človek má 

pochopiť, že Boh je milosrdný a na každom aj tom najmenšom človiečiku 

mu záleží. Preto každého uznal za hodného, aby sa zoznámil s Božími 

prikázaniami a posvätnými radami.  

Každý človek, ktorý cudzoloží je skazeným prameňom, ktorý otrávi 

ďalších a je zlým stromom, ktorý nemôže dať dobré plody. Ukončíme túto 

problematiku odporúčaním apoštola Pavla, ktorý usmerňuje kresťanov zo 

židovstva: „Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lóže nepoškvrnené, 

lebo smilníkov a cudzoložníkov súdiť bude Boh“ 2.  
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