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„Kto by prepustil, ženu, ak len nie pre smilstvo – a vzal by si inú, 

cudzoloží (a kto si prepustenú vezme cudzoloží)“ Mt 19, 9 

 

Manželstvo uzatvorené v Cirkvi, pred Bohom je posvätné. Tento 

posvätný úkon v chráme, kde dvaja partneri opačného pohlavia sa 

rozhodnú z lásky a dobrovoľne prijať túto sviatosť je v živote človeka 

veľmi dôležitá. Posvätné zjednotenie sa muža a ženy je dané Bohom, ktoré 

tvoria jedného človeka. Avšak toto posvätenie v chráme na spoločný život 

s Bohom nefunguje magicky a automaticky bez toho, aby sa obaja partneri 

snažili žiť aktívne cirkevne a sviatostne. Štatistiky na Slovensku hovoria, 

že každé druhé uzatvorené manželstvo končí rozvodom a žiaľ aj tie, ktoré 

boli posvätené v chráme. Je dosť nepochopiteľné že ľudia, ktorí sa milujú 

a vstupujú slobodne do manželského zväzku sa po istom čase dostávajú do 

stavu akejsi mechanickosti, stereotypu, kde sa začína strácať úcta a láska 

a objavuje sa iba neprekonateľná nenávisť, ktorá končí rozvodom. Čo o 

rozvode hovorí Evanjelium? Rozvod je priamym protikladom manželstva. 

Zámena jedného životného partnera za iného je v podstate iba zameniť 

nedostatky jedného životného partnera za nedostatky druhého. Dokonalí 

životní partneri neexistujú i keď pri zaľúbenosti je veľmi ťažko nedostatky 

partnera spočiatku odhaliť. Manželská cesta do kráľovstva Božieho okrem 

istých pozitív má aj svoje negatíva. Je plná odriekania, mučeníctva, 

uskromňovania, každodenného zbavovania sa egoizmu, odpúšťania a tiež je 

to úzka cesta rovnako tŕnistá a rovnako ťažká ako tá, ktorou sa vybral 

dobrovoľne mních v kláštore. Vychovať správne deti, postarať sa o ich 

materiálne a duchovne potreby nie je ľahké a zvlášť v dnešnej dobe. 

Evanjelista Matúš 1zaznamenáva ako farizeji opätovne pokúšajú 

Christa a začínajú s ním rozhovor na problematickú tému a to či je možné 
                                                 
1 Mt 19, 1-12 porovnaj Mk 10, 1-12. 
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prepustiť manželku z akejkoľvek príčiny. Spasiteľ1 im na to odpovedá: „ Či 

ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: 

Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja 

jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno2. Čo teda Boh spojil, človek 

nerozlučuj! Povedali Mu: A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list 

a prepustiť ju? Odpovedal im: Mojžiš Vám dovolil prepúšťať manželky pre 

tvrdosť vášho srdca3, ale od počiatku nebolo tak“. Ak čítame paralelné 

miesta v Starom Zákone nachádzame usmernenie Mojžiša4, ktoré hovorí 

o rodinnej kríze: „Ak si muž vezme ženu a manželsky s ňou žije a potom sa 

mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporného5, nech jej napíše prepúšťací 

                                                 
1 Mt 19, 4-8. 
2 Manželský zväzok je užší a tesnejší než pokrvný zväzok medzi synom otcom 
a matkou, pretože ich opúšťa kvôli svojej žene.  
3 Grécky termín σκληροκαρδια a tiež ruský termín жестокосердие vyjadruje 
zatvrdilosť srdca. Mojžiš dovolil rozvod práve kvôli zatvrdilosti srdca, pretože muži 
„mučili“ a ponižovali svoje ženy, ktoré prestali milovať. Preto Mojžiš dopustil menšie 
zlo, kvôli tomu, aby sa vyhol väčšiemu zlu. (АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. 
Москва 2003, s. 230). V médiách sa v poslednom čase objavujú správy o zabití 
životného partnera, čo svedčí o skrate avšak aj o dlhodobom terorizovaní najbližšej 
osoby, ktoré sa žiaľ včas neriešili rozvodom – či rozchodom. Lopuchin hovorí 
o „neobrezanosti srdca“ t.j. na hrubosť morálky starozákonného človeka na jeho 
nevyvinutosť rozumovú i citovú. Samotný Spasiteľ toto Mojžišovo „nariadenie 
o rozvode“ považoval za ľudské a nie Božie. Zato farizeji na túto Mojžišovu výnimku 
hľadeli s veľkou úctou a považovali ho za Božie prikázanie. Samotný blažený 
Hieroným poukazuje, že išlo o ľudskú radu a nie o Božie prikázanie. (Pozri 
ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 3. Петербург 1911- 1913, s. 304-305). 
4 Dt 24, 1-3 porovnaj Mal 2, 10-16. Rabín Eliezer, ktorý žil 100 po Chr., keď objasňoval 
proroka Malachiáša hovoril: „Nad každým, kto sa rozvedie so svojou prvou ženou plače 
dokonca aj oltár.“ (Pozri LIMBECK, M., Evangelium sv. Marka. Kostelní Vydří 1997, 
s. 123). 
5 Hebrejský – erwat dábár vyjadruje niečo hanebné, nahé. Podľa Mišny Šamajiho 
rabínska škola vysvetľovala erwat dábar ako čisto sexuálne previnenie sa zo strany 
ženy. Hillelova rabínska škola hovorila, „že je to aj vtedy keď žena mužovi pripáli 
jedlo“ a rabín Akiba vysvetľoval, „že aj vtedy keď sa mužovi iná žena bude zdať 
krásnejšia“. Vladyka Averkij definuje učenie rabína Hillela, že ženu možno prepustiť 
z akýchkoľvek dôvodov a podľa rabína Šamajiho iba z dôvodu cudzoložstva. (Pozri 
АВЕРКИЙ, Т., cit. dielo s. 229). Nie je celkom jasné cudzoložstvo ženy a jej 
prepustenie, aby sa mohla znova vydať, keď cudzoložstvo sa v Starom Zákone trestalo 
smrťou. „Keď niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť 
obaja, cudzoložník aj cudzoložnica.“(Lv 20, 10). (Pozri ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 
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list, dá jej ho do ruky a pošle ju preč zo svojho domu. Ak vyjde z jeho 

domu, odíde a vydá sa za iného muža a ak aj druhý muž ju znenávidí 

a napíše jej prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju zo svojho domu“ . 

Na inom mieste evanjelista Matúš1 hovorí: „Kto by prepustil 

manželku, nech jej dá priepustný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek 

prepúšťa ženu manželku, okrem príčiny smilstva2, vystavuje ju 

cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží“. V židovstve bolo 

manželstvo zmluvou, ktorú mohol ukončiť iba muž3, čo vidíme aj na 

príklade Jozefa4, ktorý ešte nechápal tajomstvo spásy a tehotnú Máriu chcel 

tajne prepustiť. Grécky termín porneia5 poukazuje na nevhodné sexuálne 

správanie zo strany ženy alebo intímne vzťahy k rodinným príslušníkom, 

čo bolo v Starom Zákone zakázané6. O nesprávnom správaní sa muža už 

                                                                                                                                               
305). Rabínske výklady sú veľmi svojvoľné a preto dosť nespoľahlivé. Niektorí žiaci 
Hillela zastavajú názor, že ide o nejakú telesnú vadu, alebo nejaké iné previnenie ženy. 
Je nepravdepodobné, podľa Šamajiho žiakov, že išlo o manželskú neveru, preto tá sa 
trestala smrťou. Prax bola nesporne pružná a ponechávala mužovi veľkú voľnosť. 
Prepustená žena, ktorá sa znovu vydala bola pre neho (iba pre neho) už navždy 
poškvrnená. Muž bol považovaný za pána ženy, pretože oženiť sa znamenalo stať sa jej 
vlastníkom. Vďaka prepúšťaciemu listu sa mohla ženy ešte raz vydať. Podľa 
Chamurapiho kódexu môže muž prepustiť ženu, ak vysloví rozvodovú formulu, avšak 
bol povinný poskytnúť jej odškodné. (Pozri Výklady ke Starému zákonu I. Praha 1991, 
s. 556-557). Blažený Teofilakt poukazuje, že Christos učí, aby muži prestali nenávidieť 
vlastné ženy kvôli obyčajným nedorozumeniam. Kresťan má byť tvorcom pokoja nielen 
vo vzťahu k iným a tým viac aj k svojej žene. (ФЕОФИЛАКТ, Б., Благовeстник. С. 
Петербург 1900,s. 37-38).  
 Neviem či 7 X 77 odpúšťanie Christos, o ktorom sa hovorí v Evanjeliu nemyslel na 
neustále si odpúšťanie v manželstve, kde často môže dôjsť k sporom.  
1 Mt 5, 31-32.  
2 Jediná výnimka, ktorá môže byť príčinou na rozvod je „obvinenie z cudzoložstva“, 
pretože tento hriech sám o sebe neguje ideu manželstva, ktoré z tohto dôvodu prestáva 
existovať. (АВЕРКИЙ, Т., cit. dielo, s. 230). 
3 Pozri HARRINGTON, D., Evangelium pode Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 302.  
4 Mt 1, 19. 
5 πορνεìα 
6 Lv 18, 6-18. V kanaánskej oblasti boli rozšírené pohanské kulty plodnosti. Pri ich 
slávnostiach sa dočasne rušili manželské a rodinné vzťahy. Izrael sa nesmel v tomto 
prispôsobovať pohanom. Medzi členmi rodového spoločenstva nesmie dochádzať 
k promiskuite. Musí sa zachovať zvláštnosť izraelského ľudu, ľudu svätého Boha, 
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nič nehovorí hoci vo Svätom Písme máme mnohé príklady. Išlo o dobu 

výsostne patriarchálnu. Samotný Spasiteľ1 hovorí: „Počuli ste, že bolo 

povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo 

pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci“. Každý hriech sa podľa 

svätých otcov najprv odohrá v srdci, v myšlienkach a až potom sa realizuje 

telom. Nový Zákon kladie morálnu úroveň veriaceho človeka na ešte 

vyššiu úroveň, pretože Christos nabáda, aby ľudia zápasili už so svojimi 

„nečistými“ myšlienkami.  

Vieme, ako striktne sa snažili dodržiavať prikázania samotní židia, 

keď priviedli k Christovi, ženu smilnicu2, ktorú chceli ukameňovať. Až 

keď Christos začal písať ich hriechy po zemi zahanbili sa a zanechali túto 

„prostitútku“ bez potrestania.  

Evanjelista Marek3 píše: „A ak ona prepustí muža a vydá sa za iného, 

cudzoloží“. V židovstve bolo veľmi neobvyklé, aby žena zahajovala 

rozvodové konanie a podľa všetkého išlo o akési prispôsobenie ku grécko – 

rímskemu a tiež židovsko-egyptskému rozvodovému právu, keď aj žena 

mohla podať návrh na rozvod. Pri Mŕtvom mori bol objavený zvitok4 

z Murabbaatu, ktorý poukazuje na tento rozvodový a prepúšťací list: 

„Rozvádzam sa s tebou a slobodne sa vzdávam teba, ja Jozef, syn 

Nakasanov moja žena Miriam takže si voľná a môžeš ísť a stáť sa ženou 
                                                                                                                                               
ktorého meno je Hospodin. (Pozri Výklady ke Starému zákonu I. cit. dielo, s. 375). 
Jedinečnosť Hospodinovho ľudu chránili Božie prikázania a usmernenia pre ľudské 
vzťahy vnútri posvätného rodinného zväzku. Všetko je podriadené Božej vôli a ten, 
ktorý to nedodržuje je vyobcovaný zo spoločenstva a potrestaný smrťou. (Pozri Starý 
Zákon překlad s výkladem. 2 Exodus, Leviticus. Praha 1975, s. 301).  
1 Mt 5, 27. 
2 Jn 8, 1-11. Vladyka Kasián poukazuje, že o písaní hriechov na zem sa zmieňuje 
blažený Hieroným. (Pozri БЕЗОБРАЗОВ, К., Евангелие от Иоанна. Париж 200б, s. 
153; Porovnaj ИЕРОНИМ, С., Толкование Евангелия. Минск 2008; Porovnaj 
PRUŽINSKÝ, Š., Evanjelium podľa Jána (Kapitola 2.-12). Prešov 2010, s. 152-159). 
3 Mk 10, 12.  
4 HARRINGTON. D.-DONAHUE, J.: Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří 2005, 
s. 301.  
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akéhokoľvek židovského muža, ktorý sa ti zapáči.“ Vlastnenie takéhoto 

prepúšťacieho listu znamenalo pre ženu právny doklad o tom, že 

manželstvo bolo ukončené a to jej dávalo právo sa opätovne vydať za 

niekoho iného. Išlo zároveň o právnu ochranu pre ženu proti nárokom jej 

bývalého manžela. Čo jej dávalo možnosť začať iný život. Známy príklad 

Jána Krstiteľa, ktorý veľmi horlivo vystupoval proti nezákonnému 

manželstvu kráľa Herodesa1. Židovský zákon dovoľoval levirátne 

manželstvo, t.j. keď po prirodzenej smrti brata za podmienky, že nemali 

potomstvo si mohol brat zobrať svoju švagrinú. Herodes tieto podmienky 

nespĺňal, pretože jeho brat Filip žil a s Herodiádou, mal aj dcéru Salome.  

 Isusovo učenie o manželstve je rovnako platné v prvom storočí ako 

aj v 21. storočí. Cirkev ako dobrá matka má však citlivo reagovať voči tým, 

ktorí nežijú v riadnych vzťahoch2. Je zaujímavé, že žena samaritánka, ktorá 

mala piatich mužov, nemala problém v Christovi spoznať aspoň proroka. 

Paradoxom bolo to, že tí, čo žili v jednom manželstve t.j. podľa zákona 

v osobe Isusa Christa vôbec nevideli Spasiteľa a ani proroka a častokrát to 

boli náboženskí vodcovia čiže ľudia, ktorí boli kňazmi. Boh nechce žiadne 

rozbroje, ale praje si aby ľudské vzťahy pretrvali3. Kto to nechápe, 

nepochopil, prečo sme my ľudia boli vlastne stvorení. Rozvod je vlastne 

dôsledok tvrdosti srdca. Podľa biblického chápania základom rozvodu nie 

je sklamanie sa v svojom partnerovi, ale vlastná neochota viesť život tak, 

aby sme sa podriadili Božím usmerneniam. Vladyka Kasián4 hovorí, že 

rozvod protirečí Božej vôli. A tam kde sa nerešpektuje Božia vôľa začína 

panovať hriech. Christos kritizuje „literu zákona“ na ktorú sa odvolávali 

farizeji a objasňuje duch zákona.  

                                                 
1 Mt 14,1-12. 
2 Jn 4, 7-42;8, 1-11.  
3 LIMBECK, M., cit. dielo, s. 128.  
4 БЕЗОБРАЗОВ, К.: Евангелие от Марка. Париж 2003, s. 100. 
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