
Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 8. augusta 2018 

Piesne: ES č. 556, 561 

Text: Mt 19, 4 – 15 

„4Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? 5A riekol: 

Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, 6takže už 

nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! 7Povedali Mu: A tak prečo 

Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť [ju]? 8Odpovedal im: Mojžiš vám dovolil 

prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak. 9Hovorím vám: Kto 

by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú 

vezme, cudzoloží]. 10Povedali Mu učeníci: Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré 

ženiť sa! 11Odpovedal im: Nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané. 12Lebo sú 

ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa 

sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. 13Vtedy 

prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali. 14Ježiš 

však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo 

nebeské. 15I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Slová Písma svätého z 19. kapitoly nesú názov „O prepúšťaní manželky“ a „Ježiš priateľ 

dietok“. Sú to slová Pána Ježiša Krista, ktoré povedal na základe otázok, aké Mu neustále 

predkladali farizeji s úmyslom nachytať Ho a ponížiť pred zástupom ľudí, ktorí Ho 

nasledovali a počúvali. A preto Mu aj v našom texte kladú zákernú otázku o prepúšťaní 

manželky. Vedeli, že Ježiš je v zásadných otázkach nekompromisný, čo nevyhovovalo 

farizejom. Oni to veľmi dobre vedeli, a preto Ho vo svojej falošnosti a zlomyseľnosti chceli 

prichytiť pri nesprávnom výroku, aby Ho mohli obžalovať alebo poukázať na Neho, ako na 

toho, ktorý nedodržiava zákony. Preto Ježiš pri odpovedi na otázku farizejov vychádza zo 

stvorenia muža a ženy, kde Hospodin dal základ manželského spolunažívania: „Toto je už 

kosť z mojich kostí a telo z môjho tela.“ (1M 2, 23); „i budú dvaja jedno telo.“ Manželstvo je 

teda Božie dielo, Jeho vôľa, aby muž a žena tvorili nerozdielnu jednotu tela a vo vzájomnej 

odovzdanosti tvorili nerozlučný zväzok. Dokonca Boh dáva tomuto zväzku aj svoje 

požehnanie. Preto nikto, ba ani manželia, nemá právo tento Boží poriadok porušovať alebo 

rozlučovať. Preto na tomto základe Mojžišov prepúšťací list je v úplnom rozpore so 



stvoriteľským programom, podľa ktorého je manželský zväzok platný na celý život. Príčina 

Mojžišovho počinu o priepustnom liste vychádzala z tvrdosti ľudského srdca a nepoddajnosti 

ľudu voči Božiemu poriadku, a preto Ježiš zdôrazňuje: „... ale od počiatku nebolo tak.“ 

Takto stojí Ježiš pred nami ako Ten, ktorý tu zakročuje v mene Božej vôle radikálne 

a bezpodmienečne za nerozlučiteľnosť manželstva, hoci pridáva aj možnosť rozvodu, a to 

jedine z dôvodu cudzoložstva. Tejto Ježišovej odpovedi je ťažké porozumieť, ale predsa jej 

porozumejú tí, ktorí si svoj manželský zväzok chcú uchovať v mravnej čistote a veria, že hoci 

sú hriešni a slabí, to, čo pre človeka Boh ustanovil je dobré, a preto treba v manželstve žiť deň 

čo deň v odpustení, láske a obnovovaní z Písma svätého. Amen. 

 

Modlitba:  

Nebeský náš Bože Otče a Pán celého stvorenstva, ďakujeme Ti srdečne, že si nás stvoril ako 

muža a ženu, pre spoločné žitie, aby sme mohli žiť vo zväzku manželskom, ktorý si Ty sám aj 

požehnal. Vyznávame, že vo svojej hriešnosti častokrát vo svojich vzťahoch vykazujeme 

nedostatok lásky a dôvery. Preto Ťa prosíme, aby sa v sile Tvojho slova deň čo deň 

obnovovala naša láska, dôvera a predovšetkým vôľa a túžba vedieť si odpúšťať, a tak budovať 

vzťah plný radosti a nádeje pre šťastný časný život a život večný pred Tvojou tvárou. Amen. 
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