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Sexuálne úchylky z pohľadu Svätého Písma 

 

„Motto“ apoštola Pavla o láske: 

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, 

nenadýma sa; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 

neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, 

všetkého sa nádeje, všetko pretrpí.“ 

(1Kor 13, 4-7) 

 

Iba v kontexte ozajstnej a skutočnej lásky, ktorú definuje apoštol 

Pavol vo svojom tzv. hymnuse lásky v prvom liste Korintským kresťanom, 

dokážeme správne pochopiť dehonestovanie lásky, ktoré spôsobil človek 

po páde a vyhnaní z raja, keď sa egoisticky zameral na seba 

a uspokojovanie svojej žiadostivosti.  

 Keď Boh na počiatku sveta stvoril Adama a Evu, obdaril ich okrem 

iného aj pohlavím. To bola jedna z mnohých odlišností, ktoré táto Bohom 

požehnaná dvojica mala. Človek v raji1 do pádu miloval Boha a s radosťou 

plnil Jeho prikázanie a zároveň človek správne miloval svojho „blížneho„ 

t.j. životného partnera. Prarodičia mali radi správne aj prírodu, zvieratá, 

celý svet aj nebeské telesá, ktoré pre ľudstvo Boh stvoril. Túžba po 

                                                 
1 Dnes sa raj a kráľovstvo Božie nachádza v Christovej Cirkvi, preto človek dostáva 
požehnanie na spoločný život v sviatosti manželstva. V „jednej, svätej, všeobecnej 
a apoštolskej Cirkvi“ sa nechávame viesť Duchom Svätým, máme kontakt s Bohom – 
prostredníctvom čítania Svätého Písma a môžeme prijímať samotného Christa 
v sviatostnom živote Cirkvi. Ak dodržujeme Božie prikázanie a žijeme aktívny 
duchovný a cirkevný život, môžeme okúsiť život v raji, jeho blaženosť za predpokladu, 
že nesieme kríž a nasledujeme Christa. Slová, ktoré vyslovoval sv. Ján Krstiteľ 
„pokánie čiňte, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Nebeské,“ vlastne hovoria, že príchodom 
Christa na Zem nastalo Božie kráľovstvo, ktoré je možné žiť v Cirkvi za predpokladu, 
že budeme činiť ozajstné pokánie.  
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potomstve bola a je svojim spôsobom aj túžbou po nesmrteľnosti, čiže 

rodičia chcú po sebe zanechať život. 

Exegéti asketického smerovania1 vo svojich dielach zväčša hovoria, že 

prarodičia nežili intímnym životom do pádu. Známy ruský teológ Vladimír 

Losský2 sa v tomto kontexte vyjadril tak, že „sexualita bolo záchranné 

koleso, ktoré dal Boh ľudstvu“, ktoré človek užil po vyhnaní z raja. Exegéti 

žijúci vo svete však hovoria čosi iné. Najmä známy ruský profesor 

Alexander Lopuchin3 vystupuje proti týmto názorom, že intímny život 

prarodičov4 začal až po páde a vyhnaní z raja, pretože je v jasnom rozpore 

s požehnaním, ktoré dostali ešte v raji: „Ploďťe a množte sa a naplňte 

zem!“5. Pred ním takého názory zastával aj blažený Augustín na západe. 

Boh obdaril prarodičov okrem iného aj pohlavnými údmi a tie nie sú vo 

svoje podstate zlé, hriešne alebo nečisté6, pretože Boh všetko stvoril dobré. 

                                                 
1 Sv. Ján Zlatoústy, sv. Efrém Sýrsky... Blažený Augustín však hovorí čosi iné: „Hoci 
bolo manželom v raji povedané, aby sa množili a naplnili zem, predsa pred hriechom 
nepociťovali nijakú žiadostivosť“. (Pozri AUGUSTÍN, B., Boží štát, II. Zväzok. Trnava 
2005, s. 33).  
2 Porovnaj CAP, A., Výklad na knihu Genesis I.-III. kapitola . Prešov 2000. 
3ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, T.1. Петербург 1904-1907, c. 31; porovnaj 
www.pulib.sk, elek. dokumenty. PBF. Alexander Cap. Výklad na knihu Genesis 4.-11. 
kap., s. 5. 
4 Prvý intímny vzťah je vo Svätom Písme vyjadrený slovami: „Potom Adam poznal 
svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina.“ (1Mjž 4, 1). 
5 1Mjž 1, 28. 
6 Na nečistotu pohlavných orgánov nazeráme iba z pohľadu hygieny, ktoré si vyžadujú 
tieto orgány z dôvodu častejšieho znečisťovania, napr. močenia, výron semena, spotenie 
sa, či menštruácia. V Starom Zákone máme mnoho pravidiel ohľadne čistoty a nečistoty 
muža či ženy, ako aj mnohé lekárske rady ohľadne očisťovania ženy po pôrode, ako 
napr. šestonedieľka. Nebyť týchto prísnych hygienických pravidiel, židovský národ by 
počas putovania po púšti neprežil. Dodnes poznáme pravidlá miestnych snemov, ktoré 
zakazujú ženám počas menštruácie prichádzať k Eucharistii. Horlivejší kňazi „môžu“ 
zakazovať prichádzať do chrámu, bozkať ikony, neklaňať sa ostatkom svätých, pretože 
poškvrňujú chrám. Kňazi dnes by však mali mať na zreteli a uvedomiť si, v akom 
storočí bolo vytvorené to či ono pravidlo a najmä, že dnes máme hygienické pomôcky 
(menštruačné vložky), ktoré zabraňujú doslovne poškvrňovaniu chrámu. Aj výron 
semena (ktorý sa uskutočňuje samovoľne v noci), či menštruácia, je prirodzený proces, 
ktorý dal Boh človeku a netreba z toho robiť čosi neprirodzené.  
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Zlými, hriešnymi a nečistými tieto údy môže urobiť človek, ak ich 

zneužíva na vlastné egoistické uspokojenie,1 prípadne, ak zneužíva telo2, 

aby si človek zarobil. Blažený Augustín3 hovorí: „Ak niekto tvrdí, že prví 

ľudia by neboli spolu nažívali manželsky, ani by neboli rodili deti, keby 

neboli zhrešili, tvrdí iba to, že na rozmnoženie počtu svätých bol potrebný 

ľudský hriech. Keby neboli zhrešili a nezostali len sami – lebo podľa 

mienky niektorých, keby neboli zhrešili, neboli by mohli ani plodiť – 

potom by iste bol nevyhnutný hriech, aby nielen dvaja ľudia, ale mnohí 

mohli byť spravodliví. Keďže však je nezmyslom veriť v niečo také, treba 

veriť skôr tomu, že počet svätých, potrebný na zaplnenie najblaženejšieho 

štátu, by bol taký, aj keby nik nebol zhrešil, aký sa teraz s Božou milosťou 

vyberie z množstva hriešnikov, kým sa rodia a plodia synovia tohto sveta.“4 

Dar, ktorý dostal človek od Boha, keď môže „stvoriť“ – splodiť 

nového človeka, sa pozdvihuje na „úroveň Boha“. Známy citát jedného zo 

svätých kapadockých otcov – sv. Atanáza Veľkého „Boh sa stal človekom, 

aby sa človek mohol stať Bohom“ v tomto kontexte je pochopiteľný. Určite 

tento svätý otec však má na mysli zbožštenie človeka, o ktorom sa 

v poslednom čase tak veľa rozpráva. Pozemský človek sa vďaka tomu 

                                                 
1 Napr. znásilnenie. 
2 Prostitúcia. V poslednom čase sa veľa hovorí o obchode s „bielym mäsom“, ale aj 
o predaji ľudských orgánov. 
3 AUGUSTÍN, B., cit. dielo, s. 34 - pozri kapitolu 23: Či by sa v raji boli rodili ľudia, 
keby nik nebol zhrešil? V prípade bližšieho záujmu pozri kapitoly: 17 – Nahota prvých 
ľudí a hanblivosť po hriechu; 18 – Cit hanblivosti pri telesnom obcovaní; 19 – Hnev 
a žiadostivosť po páde sú také, že ich treba krotiť; 21 – Hriech nezničil požehnanú 
ľudskú plodnosť. 
24 Keby boli ľudia v raji poslúchali, boli by mohli svoje plodivé údy ovládať vôľou; 26 
– V šťastnom rajskom živote by sa bol manželský akt vykonával bez žiadostivosti.  
4 „Dietky tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť 
tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú“ (Lk 20, 34-
35). 
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môže stáť „stvoriteľom“ nového života. Z lásky1 dvoch – muža a ženy 

vzniká nový život – dieťa.  

Rozprávať o intímnom2 živote v Cirkvi sa na jednej strane môže zdať 

dosť nemiestne. Niekto môže povedať, že je to vecou tých dvoch, ktorí 

v Cirkvi prijali tajinu manželstva. To je síce pravda, avšak kňazi, ktorí 

pripravujú mladých pred prijatím manželstva, sa môžu dostať v diskusii aj 

k takýmto citlivým a intímnym témam. Nehovoriac, že pri sv. spovedi 

môžu mať ako muži tak i ženy otázky na intímne veci a takže chtiac, či 

nechtiac, musíme zaujať istý postoj. Buď sa diplomaticky vykrútime, že je 

nedôstojné rozprávať v chráme na takéto témy, alebo zaujmeme otcovský 

postoj a budeme sa o týchto veciach baviť a dáme isté rady, prípadne 

poskytneme isté názory, ak si to veriaci človek praje. Zaujať postoj, že je to 

tajomstvo, čiže tabu, nie je asi najšťastnejšie riešenie a myslím si, že takéto 

vyjadrenie je vlastne akousi „pštrosou politikou“ zapchať hlavu do piesku, 

aby som nevidel problémy okolo. V poslednom čase sa veľmi veľa 

rozpráva o tom, či zaviesť „sexuálnu výchovu na základných a stredných 

školách“ alebo nie. Súhlasím, že predčasné informácie mladým ľuďom 

môžu skôr poškodiť, alebo vyvolať zbytočný záujem, čo nemusí byť na 

úžitok mladému človeku. Ale predsa by v Cirkvi malo byť na hodinách 

náboženstva, prípadne pred vstupom do manželstva čosi na túto tému 
                                                 
1 Čo je skutočná a ozajstná láska, o tom nám rozpráva sv. apoštol Pavol a láske skladá 
svoju hymnu – pozri 1Kor 13, 1-13. Je zaujímavé, že apoštol národov tu úplne 
vynecháva intímnu lásku, ako keby bola vyvrcholením onej ozajstnej lásky. 
2 Starozákonná kniha Pieseň piesni sa v plnosti venuje láske muža a ženy a nadväzuje 
na „zázrak“ lásky prvého muža Adama, ktorý, keď uvidel svoju ženu s obdivom zanôtil 
prvú precítenú pieseň lásky: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; 
preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža“ (1Mjž 2, 23). Manželstvo je v tejto 
knihe opísané ako monogamné spolužitie a nerozlučiteľný zväzok muža a ženy. 
(HERIBAN, J., cit dielo, s. 1272-1275). Pieseň piesni dovoľovali Židia čítať až po 
dosiahnutí veku 30. rokov. Pozri: www. pulib. sk. El. dokumenty, PBF, CAP, A., 
Sprievodca Svätým Písmom Starého a Nového Zákona podľa svedectiev svätých Otcov 
a učiteľov Cirkvi. V alegorickom a mystickom výklade je v tejto knihe vyjadrené 
spojenie Christa s Cirkvou t. j. Ženícha so svojou Nevestou.  
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povedané. Nemôžeme predsa nechať cirkevného človeka bez informácii, 

aby si ich čerpal u svetských sexuológov, rôznych pochybných 

a nemorálnych publikáciách, či svetských predmanželských poradniach, 

kde sa niekedy objavujú všelijaké názory1, napr. na používanie ochranných 

prostriedkov proti počatiu. Ja sám som sa osobne vo svojej pastoračnej 

praxi stretol s názorom istej veriacej, ktorá ma presviedčala, že potrat 

maličkého dieťatka do neviem koľko týždňov nie je žiadny hriech, čo 

samozrejme nebola pravda.  

Je nemysliteľné, aby si naše deti osvojili vulgárny intímny slovník 

ulice svojich vrstovníkov len preto, že my ako rodičia2, prípadne katecheti 

či kňazi,3 nedokážeme, alebo sa hanbíme tejto problematike venovať. 

Cirkev4 je tu preto, aby dala odpoveď na isté otázky, i keď niekedy to nie je 

ľahké. Istý kresťanský odborník psychológ a terapeut Mark Laaser5 

povedal, „že najväčším nepriateľom zdravej sexuality je mlčanie“.  

Tento všeobecný úvod bol potrebný, aby čitateľ tohto príspevku bol 

pripravený prijať ďalšie správy zo Svätého Písma. Keď človek zhrešil, 

prestal správne milovať svojho blížneho, čo sa prejavilo aj v istých 

                                                 
1 Samozrejme, že výrobky zabraňujúce počatiu človeka z pohľadu farmaceutických 
firiem sú dobré a vyrábané pre klienta. To, že v mnohých prípadoch dochádza 
k zabíjaniu spojenej spermie a vajíčka a tým porušovaniu Božieho prikázania 
NEZABIJEŠ, o tom už nikto nehovorí. Taktiež sa nehovorí o tom, že čo je príčinou 
rakoviny krčka maternice. Zo všetkých priemyselných odvetví je najbohatší 
farmaceutický priemysel a je dokonca mocnejší než zbrojársky priemysel. Existujú 
prípady, keď sa z tiel detí zavraždených pri potratoch vyrábajú dermatologické mastičky 
proti vráskam po správnom dodaní voňavej emulzie a ďalších prípravkov. V návode je 
samozrejme poukázané, že mastička je vyrobená z placenty a ďalších vitamínov, ktoré 
„zázračne“ vyhladzujú vrásky. Boli by ochotné tieto mastičky používať ženy, ak by 
vedeli, že sú vyrobené z tiel usmrtených detí? Určite nie.  
2 Biologicky, starí či krstní.  
3 Ak pripravujú mladých pred vstupom do manželstva, alebo na spovedi, či pri 
duchovných rozhovoroch.  
4 Prvý ucelený článok v našej miestnej cirkvi na danú tému vydala L. Župinová. Pozri 
ŽUPINOVÁ, L., Tajomstvo lásky a sexuality medzi mužom a ženou In: Pravoslávny 
teologický zborník, XXIX (14), Prešov 2005, s. 170-189. 
5 LAASER, M., Jak mluvit s dětmi o sexu. Praha 2004, s. 8. 
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pohlavných úchylkách. Niekedy majú ľudia predstavu, že Sväté Písmo 

obsahuje iba dobré, morálne a správne veci. Zväčša je to tak, avšak Sväté 

Písmo podáva aj historické svedectvá o vojnách, morálnych úpadkoch 

a duchovných pádoch istých ľudí, aby sme sa poučili na príkladoch iných. 

Nie náhodou sa zachovalo príslovie: „Múdry človek sa učí na chybách 

iných“. Iba požehnané manželstvo1 v Cirkvi je zlatá stredná cesta 

intímneho života dvoch ľudí, ktorí sa usilujú duchovne zdokonaľovať 

a načúvajú Bohu a chcú sa páčiť predovšetkým Jemu, ale istým spôsobom 

aj sebe. Manželstvo je jednou z úzkych ciest vedúcich do Kráľovstva 

Božieho v 21. storočí.  

To, že sa v dnešnej dobe tak veľa2 stretávame s týmito sexuálnymi 

deviáciami, svedčí o tom, že dnešný svet propaguje aj v kresťanských 

štátoch3 pohanstvo, t.j. duchovný rozvrat a je evidentný aj úpadok viery. 

 

Onánia 

„Vtedy povedal Júda Onánovi4: Vojdi k bratovej žene ako švagor5 

                                                 
1 Pozri PETER, M., Wyklad Pisma Swietego. Poznaň 1959, s. 95-96. Viď kapitolu: 
Monogenizm czy poligenizm? 
2 Reklamné šoty v televízii sú preplnené zmyselnosťou, žiadostivosťou, odhaľovaním 
tela, módnymi výstrelkami, ktoré majú za cieľ pripútať diváka k televíznemu prijímaču 
do takej miery, aby si v obchode danú vec, ktorú niekedy ani vôbec k životu 
nepotrebuje, napokon kúpil.  
3 Ak porovnám reklamné bilbordy na uliciach či reklamu v televízii na Slovensku 
a v Rusku, jednoznačne treba povedať, že morálnejšie v tomto smere sú reklamy 
v neďalekom Rusku. V kresťanskom Írsku, ktoré je tiež členom EU, podobne ako je 
Slovensko, sa v žiadnych médiách nerozpráva o homosexualite, o zmiešaných 
partnerstvách a pod.  
4 Niektorí udávajú Ónan - ide o hebrejské meno, ktoré je možné preložiť ako statný. 
(Pozri Nový biblický slovník. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 702). 
5 Židovský zákon dovoľoval tzv. levirátne manželstvo. Lat. levir=hebr. jabam, dever. 
Levir znamená švagor. Takéto tradície dodržiavali Egypťania a Indovia. Dodnes sa 
tento zvyk dodržiava u Mongolov. (Pozri ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, T.1. 
Петербург 1904- 1907, c. 215). Išlo o manželstvo, keď si najbližší príbuzní, napr. 
švagor mohol zobrať vdovu po svojom bratovi za podmienky, že zo zákonitého 
manželstva neboli deti. Splodenie potomstva v tomto manželstve sa považovalo, že ako 
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a uzavri s ňou povinné manželstvo a tak vzbuď potomstvo svojmu bratovi. 

Onán však vedel, že potomstvo nebude jeho, preto púšťal semeno na zem, 

kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, len aby nedal potomka svojmu 

bratovi. Hospodinu sa nepáčilo, čo urobil a aj jemu vzal život“ 1. Po smrti 

Era2 ostala vdova Tamara, ktorá bola pravdepodobne filištínka. Tento akt 

z pohľadu Mojžiša bol v podstate neoplodnenie. Išlo o sebectvo Onána, 

ktorý sa týmto vyššie spomenutým spôsobom vyhýbal tejto manželskej 

povinnosti splodiť potomka a preto zomrel.  

Onánia z pohľadu spovedníctva a definovania hriechu znamená 

sebaukájanie. Súčasní sexuológovia v svojich publikáciách hovoria o tomto 

jave ako o čomsi prirodzenom3 najmä v období dospievania, keď sa mladý 

človek zoznamuje so svojím telom. V Cirkvi je to definované ako hriech 

z kategórie nadmernej lásky k samému sebe. V ruštine4 je tento hriech 

pomenovaný ako „rukobludije“, čiže v doslovnom preklade smilstvo rukou. 

Existuje ešte jeden termín „malakia“, ktorý bol pravdepodobne prebraný 
                                                                                                                                               
keby po sebe zanechal potomstvo zákonitý muž (teraz už nebohý). Ján Krstiteľ 
kritizoval Herodesa, že žije nezákonne s Herodiádou, ženou svojho brata Filipa, pretože 
jeho brat nezomrel a ešte po seba zanechal potomstvo – Salome. Podľa vyššie 
spomenutého zákona si mohol Herodes zobrať za manželku ženu svojho brata iba 
v prípade, že bola vdova a nemala deti – porovnaj Mr 6, 14-29. Z pohľadu Starého 
Zákona bol Herodesov manželský zväzok ohavnosťou podobný homosexualite. Dnes by 
sme tento hriech možno nazvali incestom, krvismilstvom a takto na neho nazerali aj 
samotní Židia. Pozri: DONAHUE, J.:-HARRINGTON, D., Evangelium podle Marka. 
Kostelní Vydří 2005, s. 208-209. 
11Mjž 38, 8-10. 
2 Niektorí udávajú Hera ako prvorodeného syna Judu a Onan bol jeho druhorodený. 
(Porovnaj HERIBAN, J., cit. dielo, s. 103). Židovskí exegéti poukazujú na to, že Era 
konal zle, keď nechcel mať deti s Tamarou, aby nezničil krásu svojej ženy. Meno 
Tamara sa prekladá ako palma. 
3 Ak v sne dochádza samovoľne k výronu semena, vtedy by sme mohli hovoriť 
o akomsi prirodzenom procese. Avšak v asketických kruhoch sa aj tento prirodzený 
proces považuje za nočné pokušenie. (Pozri Modlitebné pravidlo pri poškrnení. Pozri 
МОЛИТВОСЛОВ. München 2000, s. 57-62; Porovnaj Nečistota muža 3Mjž 15, 1-18 
a nečistota ženy 3Mjž 15, 19-32). V Novom Zákone máme zmienku,ako žena dlhé roky 
trpiaca krvotokom sa s pokorou a vierou dotkla šiat Isusa Christa a bola uzdravená. 
(Pozri Mt 9, 20-21).  
4 Рукоблудие.  
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z gréčtiny. Christos už samotný žiadostivý pohľad na ženu nazval 

cudzoložstvom1. 

 

Sodomský hriech 

Rozšírená homosexualita2 medzi obyvateľmi Sodomy a Gomory bola 

príčinou zničenia týchto miest. Dvaja muži – Boží posli, ktorí navštívili 

Abrahámovho synovca Lóta v Sodome boli prijatí v jeho dome. „Ešte si 

však ani nepolíhali, keď mužovia mesta Sodomy, od chlapca až po starca, 

všetok ľud až do posledného chlapca, obkolesili dom. Zavolali na Lóta 

a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, 

aby sme ich poznali“3. Slová, „aby sme ich poznali“, treba chápať ako 

biblické vyjadrenie túžby po pohlavnom obcovaní. Mojžšiš nám zanechal 

usmernenie: „S mužom nesmieš obcovať ako sa obcuje so ženou; bola by 

to ohavnosť.“4 Apoštol Pavol5 hovorí: „Preto ich Boh so žiadosťami ich 

sŕdc vydal nečistote, aby si medzi sebou prznili telá, všetci tí, čo pravdu 

Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto 

Stvoriteľovi., ktorý je požehnaný naveky. Amen. Preto vydal ich Boh 

nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk 

                                                 
1 „Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto 
žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na 
hriech, vylúp ho a zahoď.“ (Mt 5, 27-28). Vnútorný zápas kresťana by sa mal sústrediť 
na nečisté myšlienky, ktoré k nám vchádzajú do nášho srdca vďaka pokušiteľovi a tie 
treba z nášho vnútra vyháňať za pomoci modlitby a ďalšími cirkevnými prostriedkami. 
Zároveň má kresťan chrániť svoj zrak pred všetkým, čo mu duchovne škodí a tým 
„vylupovať“ všetko zlé, čo ho môže pokúšať a priviesť k hriechu. Nechápe sa doslovne 
ako to pochopil Origenes, keď sa dal vykastrovať. Za čo bol Cirkvou napomenutý, 
pretože škodiť vlastnému telu a poškodzovať ho je hriech.  
2 Mužská aj ženská (lesbická). 
3 1Mjž 19, 4-5. Celý príbeh o zániku Sodomy a Gomory a zachránení Lóta a jeho rodiny 
je zaznamenaný v 1Mjž 19, 1-38. V prípade záujmu pozri článok: CAP, A.: Sodoma-
Gomora a ich zánik, alebo zamyslenie sa nad tým čo je „normálne - prirodzené“ a čo 
nenormálne - neprirodzené“. In: Sociálna a duchovná revue 1. Prešov 2010, s. 53-60.  
4 3Mjž 18, 22. 
5 Rim 1, 24-32. 
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s mužmi za protiprirodzený a podobne aj mužovia zanechali prirodzený 

styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou; mužovia s mužmi páchali 

nestydatosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si 

zaslúžili... Znali síce právny poriadok Boží, že tí, čo pašu takéto veci, 

zasluhujú smrť, a predsa nielen sami ich robia, ale aj schvaľujú, keď ich 

pašu iní.“  

 

Zoofília 

„Ani s nejakým zvieraťom nesmieš obcovať, aby si sa s ním 

nepoškvrnil, ani žena sa nesmie postaviť pred zviera s úmyslom obcovať 

s ním, bola by to nehanebnosť“1. „Ak niekto obcuje so zvieraťom, musí byť 

vydaný na smrť; aj zviera musíte zabiť. Ak sa žena priblíži k akémukoľvek 

zvieraťu, aby s ním obcovala, zabi ženu i zviera. Musia byť vydaní na 

smrť; za svoju krv sú sami zodpovední.“2  

 

Cudzoložstvo 

 Termín „cudzoložstvo“ vznikol spojením dvoch slov cudzie lôžko, 

ktoré obrazne definovalo nevernosť životného partnera tým, že si neľahá do 

svojej postele k svojmu manželskému partnerovi. Toto prikázanie 

zakazovalo narúšať manželské práva iného človeka a ničiť jednotu 

manželstva3.  

V dejinách ľudstva dané po prvýkrát4 prikázanie „nescudzoložíš“, 

ktoré v dekalógu chráni manželskú vernosť a svojim spôsobom vyzdvihuje 

cnosť čistoty. Aj deviate a desiate prikázanie z Mojžišovho desatora sa 

vzťahujú na hriešne žiadostivosti. „Nevyslovíš krivé svedectvo proti 

                                                 
1 3Mjž 18, 23. 
2 3Mjž 20, 15-16. 
3 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., Пятикнижие Мойсеево. Москва 2003, c. 403. 
4 Rozprávame o siedmom prikázaní Mojžiša alebo Božieho desatora.  
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svojmu blížnemu! ...Nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu 

ani jeho slúžku.“1 Desatoro je prirodzeným zákonom a preto je také staré 

ako samo ľudstvo. Izraeliti poznali tieto prirodzené zákony rovnako ako 

ostatné semitské národy. Dôkazom toho je o 500 rokov starší kódex kráľa 

Chamurapiho, ktorý je veľmi podobný so Sinajským Desatorom. Božie 

prikázania mali byť pomôckou vyvolenému národu ako obranný val proti 

vplyvu zbožšťovania sexuálnych prejavov2 a kultových sexuálnych orgií, 

ktoré sa v pohanských okolitých národoch bežne prejavovali. Iba intímny 

život v manželskom zväzku3 sa považoval za prirodzený. Ostatné prejavy 

mimo manželstva sa svojim spôsobom považovali za „démonické“4. 

V spisoch svätých otcov nachádzame, že akákoľvek pohanská viera je 

svojim spôsobom démonická. Dokonca modly považovali za príbytky 

démonov t.j. – nečistých duchov. Počiatky satanistických rituálov ako aj 

pohanský kultov sa začínajú prejavovať už v Kainovom potomstve, ktoré 

sa odvrátilo od pravého Boha a Stvoriteľa a „vytvorilo si akúsi duchovnú 

pseudo náhradu“.  

 

Smilstvo 

Apoštol Pavol píše: „Všetko je dovolené, ale nie je všetko prospešné. 

Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničomu nedám ovládnuť!...Ale telo nie je 

                                                 
1 2Mjž 20, 14, 16, 17. 
2 Porovnaj: CAP, A., cit. dielo. Výklad na 4.-11. kap. knihy Genesis. Pozri Kapitolu 6. 
Potopa sveta a skazenosť ľudstva, s. 68-100. 
3 Výklady ke Starému zákonu, s. 274. Porovnaj články publikované o manželstve 
v OCM 2009 preklad. o. M. Ignacik ruského pravoslávneho biskupa a veľkého 
misionára pôsobiaceho na Západe vladyku Antonia Surožského (Bluma). 
4 Satanisti dodnes praktizujú sexuálne orgie preto, aby prilákali mladých do svojich 
radov a majú svoje „kňažky zasvätené na tieto účely.“ (Pozri CANTELMI, T. 
CACACEOVÁ, C., Černá kniha satanismu. Kostelní Vydří 2008, s. 135-138; pozri 
kapitolu: Sexuálni perverze v satanistických zločinech. Pedofília, nekrofília, zoofília, 
sadizmus, masochizmus sú charakteristické prvky sexuálnych úchyliek v satanistických 
rituáloch.  
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pre smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj 

nás svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Christovými? Či teda 

vezmem údy Christove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie! Alebo či 

neviete, že kto sa pripojuje k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je napísané: 

Dvaja budú jedno telo. Kto sa pripojí k Pánovi je s Ním jeden Duch. 

Varujte sa smilstva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo 

tela; ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu. Alebo či neviete, že vaše telo 

je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že 

nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha 

svojim telom (i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu).“1 Tento hriech 

apoštol národov jasne nazýva hriechom proti vlastnému telu. Preto, aby sa 

človek vyhol tomuto hriechu, je vlastne Bohom dané manželstvo ako 

zvláštny dar. Preto tento horlivý apoštol dáva ďalšiu radu: „O čom ste (mi) 

písali – dobre by bolo, keby sa človek nedotýkal ženy. Ale aby sa vyhlo 

smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža. Nech muž 

plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k svojmu mužovi. Žena 

nevládne svojim telom, ale (jej) muž; podobne ani muž nevládne svojim 

telom, ale (jeho) žena. Neodopierajte si manželské povinnosti, len ak pri 

spoločnom súhlase na čas, aby ste sa venovali modlitbe, a zase sa zíďte, 

aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť.“2 Už prvý apoštolský 

snem3, ktorý sa uskutočnil v Jeruzaléme okolo r. 50 dal jedno z usmernení 

pre kresťanov z pohanstva, aby sa zdržiavali smilstva4.  

 

                                                 
1 1Kor 6, 12-20. 
2 1Kor 7, 1-5. 
3 Sk 15, 1-29. 
4 Sk 15, 29. 
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Incest – krvismilstvo 

Každý čitateľ Svätého Písma, ktorý premýšľa nad potomkami Adama 

a Evy a premýšľa nad zaľudňovaním sveta a rozmnožovaním ľudstva 

dochádza logicky k tomu, že potomkovia prarodičov sa brali medzi sebou. 

V tom čase bolo ľudské pokolenie ešte na počiatku a nebolo skazené, preto 

bolo nevyhnutnosťou, aby sa brali medzi sebou rodné sestry a bratia. 

Dokonca už pokolenie Séta, ktoré je vo Svätom Písme nazvané ako 

„synovia Boží“1 bolo pokolením, ktoré nezabúdalo na Boha vo svojom 

každodennom živote a malo sa brať medzi sebou. Až keď sa toto zbožné 

pokolenie začalo miešať prostredníctvom manželstiev s bezbož-

ným pokolením Kaina, ktoré sa vo Svätom Písme2 nazývalo „dcéry 

ľudské“, dochádzalo k náboženskému a morálnemu úpadku a ľudstvo 

začalo zabúdať na Stvoriteľa. Výsledkom tohto prvotného úpadku ľudstva 

bola úplná skazenosť, takže svet bolo nutné „očistiť potopou“.  

 „Ak niekto obcuje so svojou tetou, odkryl ohanbie svojho strýca; 

obaja ponesú svoj hriech; zomrú bezdetní. Ak si niekto vezme ženu svojho 

brata, je to poškvrnenie; odkryl ohanbie svojho brata; nech budú 

bezdetní.“3 Svojim spôsobom sa tohto hriechu dopustili Lótové dcéry so 

svojim otcom po tom, čo boli zázračne zachránení zo Sodomy. Opili otca 

a vyspali sa s ním. Prot. Alexander Meň4 ospravedlňuje tento ich čin tým, 

že si mysleli, že celý svet bol zničený podobne, ako sa to stalo pri potope. 

Incest tu nie je dôsledkom „nemravnosti“, ale dôsledkom smrteľného 

zúfalstva, ktoré prekračuje ľudské hranice.5 Potomkovia Lóta neuchovali 

etické princípy Abrahámovej viery, i keď aj tretia manželka patriarchu 
                                                 
1 1Mjž 6, 2. 
2 1Mjž 6, 4. 
3 3Mjž 20, 20-21. 
4 МЕНЬ, A., cit. dielo, s. 10. 
5 HELLER, J.-PRUDKÝ, M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří 2007, s. 
83. Pozri kapitolu: Dcery Lotovy a plody zoufalství (Gn 1, 30-38). 
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svedčí podľa všetkého o morálnom úpadku tohto významného muža 

Starého Zákona. Dnes je zaužívané pravidlo, že medzi pokrvnými 

príbuznými nie je možný sobáš až do štvrtého pokolenia.1 Na konkrétny 

prípad incestu poukazuje aj apoštol Pavol2, keď píše: „Vôbec počuť, že je 

medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, 

(totiž) aby niekto žil s manželkou otcovou. A vy sa ešte nadúvate, nie aby 

ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého 

skutku!...A toho, čo sa niečoho takého dopustil, vydajme satanovi na 

zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň Pánov...Ale teraz som vám 

v liste napísal, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa menuje bratom 

a pritom je smilníkom, lakomcom, modloslužobníkom, rúhačom, opilcom, 

vydieračom. S takým ani len nejedávajte!...Vyvrhnite toho zlostníka 

spomedzi seba“. Exkomunikácia dotyčného hriešnika z Korintskej Cirkvi 

mala mať na hriešnika pozitívne účinky, aby činil pokánie. Dotyčný 

hriešnik mal byť v úplnej izolácii od cirkevného spoločenstva, sviatostného 

života a mal si uvedomiť, čo je to byť za „hranicami Cirkvi“. Po zanechaní 

hriechu milujúca Matka Cirkev je tu preto, aby kajúcnika prijala do svojho 

svätého spoločenstva.  

 

Prostitúcia 

V hebrejčine sa pre bežné prostitútky používa termín „zonôt“ a pre 

chrámové prostitútky, ktoré tiež nazývali „kňažky“ a prostitútov pojmy 

„qedešot, qedešim“. Grécky termín na vyjadrenie prostitútky je „porne“ od 

čoho je odvodená pornografia. Biblia tiež používa termín neviestka na 

                                                 
1 BOUMIS, P., Kanonické právo pravoslávnej cirkvi. Prešov 1997, s. 126-129; preklad. 
KOUNTOURIS, G. Pozri kapitolu: Počítanie stupňov príbuzenstva. 
2 1Kor 5, 1-13.  
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vyjadrenie ženy pochybnej povesti. V starom pohanskom Oriente1 bol 

rozšíreným zvykom, že sa vydaté2 ženy dávali cudzincom ako neviestky 

„zasvätené“ bohyni lásky. To konali na základe istého sľubu. Herodot tvrdí, 

že vraj takto musela urobiť každá Babylončanka aspoň raz za život. Túto 

„posvätnú“ prostitúciu nemôžme presne pochopiť. Ctitelia tohto kultu 

verili, že vykonaním „posvätnej súlože“ im môže bohyňa zabezpečiť 

zvláštne kúzlo, ktoré bude príčinou bohatej úrody. V Izraeli bola prostitúcia 

prísne zakázaná, ale vplyvy okolitých národov boli v tejto oblasti veľmi 

silné a negatívne. „Nebude sakrálnej neviestky spomedzi dcér izraelských, 

ani nebude sakrálneho smilníka spomedzi izraelských synov. Nevnášaj 

mzdu neviestky ani zárobok smilníka do domu Hospodina, tvojho Boha, na 

splnenie akéhokoľvek sľubu, lebo oboje je ohavnosťou pred Hospodinom, 

tvojim Bohom.“3 V kanaánskom4 a pohanskom prostredí bola prostitúcia 

čímsi „posvätným“. Kult Ašery, Aštorety5, Anat a korintskej Afrodity6 bol 

veľmi známy.  

Tamara7, ktorá počala dieťa s Judom sa „nedopustila posvätnej 

prostitúcie ani incestu so svojim svokrom“, i keď navonok tomu tak všetko 

                                                 
1 GENESIS. Starý Zákon Překlad s výkladem. Praha 1968, s. 225. 
2 Zvádzanie Jozefa Putifarovou ženou je jasným príkladom uvoľnenej egyptskej 
morálky i keď z textu nie je jasné či išlo o „posvätnú prostitúciu. (Pozri 1Mjž 39, 7-23). 
Existuje jedno apokryfné starozákonné dielo „Jozef a Asenat“, ktoré pojednáva o tom, 
ako sa krásna osemnásťročná dcéra Putifara zaľúbila do faraónovho správcu Jozefa. Až 
po tom, čo odmietne pohanstvo, porozbíja modly, činí pokánie, získa Jozefa, ktorý si 
berie Asenat a na svadbe sa zúčastňuje aj samotný faraón. (Pozri SOUŠEK, Z. a kol., 
Knihy tajemství a moudrosti III. Mimobiblické židovské spisy. Pseudepigrafy. Praha 
1999, s. 210-236). 
3 5 Mjž 23, 18. 
4 Výklady ke Starému zákonu, I. Zákon. Praha 1991, s. 379. 
5 V iných prípadoch používaný termín Aštarty. 
6 V Korinte bola Afrodita považovaná za patrónku prostitúcie a v jej chráme na 
Akrokorinte pôsobilo okolo 1000 prostitútiek. Pozri Nový biblický slovník, cit. dielo, s. 
327. 
7 1Mjž 38, 12-30. 
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nasvedčovalo. V Biblii sú Tamara spoločne s Rachab1 nazvané 

„neviestkami“. Hlavný dôvod, ktorý Tamaru k takému počínaniu viedol, 

bola túžba po potomstve a nie žiadostivosť. Juda urobil chybu, že nechcel 

dať svojej neveste svojho tretieho syna Selu, aby si zobral za manželku 

Tamaru. V Novom Zákone je viacero prípadov, keď ženy pochybnej 

povesti2 zanechali svoj hriešny životný štýl a činili pokánie3. 

Tento príspevok a názory, ktoré sú tu prezentované pre niektorých 

svetských ľudí sa budú zdať možno zastaralé a nemoderné. Isté „amorálne“ 

výstrelky nachádzame tiež v životopisoch svätých, ktorých má Pravoslávna 

cirkev4 v kategórii – „Blázni pre Christa“5. Títo svätci vo svojej 

dokonalosti došli až tak ďaleko, že nič hriešne nepociťovali pri stretnutí 

s prostitútkami, ktorých zväčša obrátili na dobrú cestu.  

 Cieľom tohto článku je čitateľovi pripomenúť a aktualizovať to, čo 

nikdy nemôže byť staromódne, pretože je to tradičné a Božie. Sú to Božie 

„dopravné značky“ pre človeka, aby sa mohol vyhnúť rôznym osobným, 

zdravotným, rodinným, finančným či právnym problémom. Božie 

prikázania sú tu preto, aby človekovi pomohli, hoci ich niekedy vo svojej 

nedokonalosti považujeme za čosi obmedzujúce. Avšak aj dopravná značka 

zákaz vjazdu akoby obmedzovala slobodnú vôľu vodiča dopravného 
                                                 
1 Joz 2, 1-24. 
2 Veľkým príkladom Cirkvi slúži obrátenie Márie Egyptskej, ktorá bola kvôli 40 
ročnému bohabojnému životu v pokání na púšti kanonizovaná za svätú. Počas svojho 
asketického života na púšti sa jej rozpadol odev a svoju nahotu si skrývala za dlhé 
vlasy.  
3 Lk 7, 36-50; Jn 8, 1-11. 
4 V pravoslávnom mníšstve sa okrem iného kladie dôraz na zahaľovanie tela. I pri 
najväčších letných horúčavách sú oblečení i keď podriasnik je dosť vzdušný a na zimné 
mesiace sa šije z teplejších látok. V ženskej askéze vidíme okrem podriasnika ešte aj 
pokrytie hlavy a čiastočné zahalenie tváre. V dávnych životopisoch sa dozvedáme, že 
dvaja mnísi, keď chceli preplávať rieku sa zobliekali v takej vzdialenosti, že jeden 
druhého ani nevidel. Opaľovanie tela u mníchov je dovolené iba s požehnaním starca, 
ktoré sa udeľuje individuálne v prípade vážnej choroby.  
5 Pozri: КОВАЛЕВСКИЙ, И., Юродство о Христе и Христа ради юродивые. 
Москва 1902.  
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prostriedku, avšak v podstate ho chráni. Ak vodič nechce rešpektovať túto 

dopravnú značku riskuje, že za to zaplatí pokutu, ak bude pristihnutý pri 

čine, alebo v horšom prípade sa čelne zrazí s protiidúcim autom. Tak je to 

aj s človekom, ktorého Boh nikdy nedonúti, aby plnil jeho prikázania. Ak 

človek pochopí, že tieto prikázania sú mu dané ako pomôcka pre život na 

zemi, vtedy ich bude chcieť s láskou a pokorou plniť. Božím cieľom nie je, 

aby človeka do niečoho nútil, ale aby človek sám chcel s Božou pomocou 

kráčať v tomto živote. 
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