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„Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ, kto by však zabil, 

prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, 

prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák1! – prepadne 

najvyššiemu súdu: Kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne 

ohnivému peklu. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by Ti prišlo 

na um, že tvoj brat má niečo proti Tebe, nechaj svoj dar tam pred 

oltárom a odíď, najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj 

dar. Vyrovnaj sa chytro so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na 

ceste, aby Ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi, a neuvrhli 

Ťa do väzenia. V pravde hovorím Ti: Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ 

nezaplatíš do poslednej koruny .“2 

 

 Starozákonný dekalóg, ktorý dostal Izraelský národ a s ním aj celé 

ľudstvo od Boha, prostredníctvom Mojžiša na hore Sinaj, sú svojim 

spôsobom akési prvé duchovno-legislatívne normy. Ľudia ich potrebovali 

k tomu, aby sa naučili normálnemu a prirodzenému životu. Toto si 

židovský národ pripomínal sviatkom Päťdesiatnice. Išlo o tradíciu písomnú 

i ústnu3, ktorá bola daná vyvolenému národu. Židia pod týmto sviatkom 

                                                 
1 Hebrejsky „racha“ – hlupák. Kto by vyriekol túto nadávku prepadne Sinedrionu – 
Najvyššiemu židovskému súdu. Kto by povedal blázon, prepadne ohnivej gehéne. 
(Pozri HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 108). 
Blažený Teofilakt slovo „raka“ odôvodňuje zo sýrskeho slova, čo znamená 
„opovrhnutý“. (Pozri ФЕОФИЛАКТ, Б., Благовeстник. С. Петербург 1900, s. 36). 
Niektorí hovoria, že išlo o osopenie na brata z dôvodu jeho nesprávnych náboženských 
predstáv, čo vyjadrovalo grécke slovo µωρέ – „moré“. (Pozri ЛОПУХИН, А., 
Толковая Библия, Т. 3. Петербург 1911- 1913, s. 96). Nie je celkom jasné, prečo sa za 
túto náboženskú urážku, keď to napríklad aj bola pravda, mal niekto ocitnúť pred 
Najvyšším židovským súdom. Dokonca sa v národe dodnes používa príslovie „čo je 
pravda nie je hriech“. Skôr sa tu asi myslí, že za každú urážku sa bude človek 
zodpovedať pred Bohom na poslednom súde.  
2 Mt 5, 21-26. 
3 STERN, M., Svátky v životě Židů. Vyšehrad 2002, s. 207-210. 
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nehovoria iba o Dekalógu, ale všeobecne o dare Božieho Zákona, čiže Tóry 

– 5 kníh Mojžišových. 

 Christos starozákonné prikázanie – nezabiješ1 rozširuje a dopĺňa 

o skutočnosti, ktoré predchádzajú tomuto v spoločnosti rozšírenému 

hriechu. Vražda je vlastne nespravodlivé odňatie iného života. Samotnému 

skutku vraždy predchádza hnev2, ktorý je vlastne akýmsi koreňom, alebo 

prvým krokom, ktorý vedie k tomuto ohavnému skutku. Treba však 

pripomenúť, že hnev3, ako je zadefinovaný svätými otcami, ak je 

nasmerovaný v správny čas proti hriechu a jeho pôvodcovi diablovi, je 

vlastne cnosť. Vyhnanie kupcov z Jeruzalemského chrámu4, ktoré vykonal 

Christos, nepovažujeme za hriech Spasiteľa, ale za dobrý skutok, tzv. 

spravodlivý hnev. Pretože urobiť z chrámu biznis centrum bolo ozaj 

veľkým narušením pôvodného plánu, lebo chrám je posvätné miesto, ktoré 

má privádzať ľudí k duchovnému napredovaniu, pokániu a skromnosti, t.j. 

k správnemu vzťahu ľudí k Bohu. Profesor Alexander Lopuchin5 hovorí 

o zbytočnom hnevaní sa na blížneho, ktoré človeka privádza k trestnej 

činnosti. Blažený Teofilakt6, biskup bulharský, dopĺňa keď hovorí, že 

zbytočný hnev na brata je podmienený túžbou po ľudskej sláve, alebo 

majetku. Ak však naše dôvody na hnev sú rozumné a opodstatnené, napr. 

z dôvodu výchovy, či duchovnej horlivosti, tento človek nebude odsúdený. 
                                                 
1 2Mjž 20, 13; 5Mjž 5, 17. 
2 Poznámka autora. Existujú však aj výnimky. V dnešnej dobe ak nájomnému vrahovi 
zaplatia za „odstránenie“ človeka je otázne či tento „profesionál“ pociťuje pri „svojej 
práci“ hnev. 
3 „Hnevajte sa a nehrešte; nech slnce nezapadá nad Vašim hnevom“ hovorí apoštol 
Pavol v jednom zo svojich listov (Ef 4, 26), čím vysvetľuje, že na zlo a hriech sa máme 
hnevať.  
4 Podľa židovského historika Jozefa Flavia sa v čase Christa obetovalo na Paschu 
v Jeruzalemskom chráme okolo 265 000 baránkov. Samozrejme, že baránky do chrámu 
dodávali židovskí kňazi za vyššiu cenu napr. 4000 Sk za kus. Čistý zisk z predaja do 
vrecka židovských kňazov činil na Paschu 1miliardu 60 miliónov Sk.  
5 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 95. 
6 Pozri ФЕОФИЛАКТ, Б., cit. dielo, s. 35. 
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Jasne vymedziť čo je jednoznačná a správna výchova, či správna duchovná 

horlivosť1 je veľmi ťažké. Človek však v duchovnom, či náboženskom 

zmysle môže zmýšľať aj hlúpo, bláznivo, či pochabo ak nemá správnu 

náboženskú výchovu, alebo ak napreduje nesprávnou duchovnou cestou 

a nesprávne chápe isté náboženské pravdy.  

 Je zaujímavé, že keď Christa upozornili farizeji, že ho chce Herodes 

dať zabiť, odpovedal: „Choďte a povedzte tej líške, že ajhľa vyháňam 

démonov a liečim dnes i zajtra, a tretieho dňa dokončím“ 2. Líška, grécky 

alópex je v helenistickej literatúre zosobnením chytrosti a ľstivosti, avšak 

v hebrejčine a aramejčine znamenalo bezvýznamné zviera. Preto Isus nie 

príliš jemne tituluje prefíkaného diplomata a galilejského tetrarchu Antipa3 

aj preto, že už zlikvidoval Jána Krstiteľa4 a usiluje sa odstrániť, či zastrašiť 

aj samotného Christa5.  

 Ak nastala medzi blížnymi6 v Izraelskom národe istá roztržka, mala 

byť odstránená, aby človek mohol s čistým srdcom priniesť obeť Bohu 

v Jeruzalemskom chráme. „Tá istá podmienka je platná aj v Novozákonnej 

                                                 
1 Dva konkrétne príklady z pravoslávneho sveta hovoria o prílišnej a nesprávnej 
náboženskej horlivosti, ktoré prinášajú duchovnú škodu veriacemu človeku. Grécki 
staroštýlnici v snahe udržať si pôvodný starý Juliánsky kalendár nedbali vo svojej pýche 
a „horlivosti za pravdu“ ísť až do cirkevného rozkolu. Stalo sa to po tom, čo kanonická 
grécka pravoslávna cirkev ohlásila zmenu kalendára s tým, že zotrvá vo sviatkovaní 
východnej paschálie. S druhým podobným príkladom sa stretávame na Svätej Hore 
Athos v monastieri Esfigmen, ktorý je známy svojim nezdravým fundamentalizmom 
a škodlivou duchovnou horlivosťou.  
2 Lk 13, 32. 
3 Pozri JOHNSON, L., Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří 2005, s. 237. 
4 Pozri MÜLLER, P., Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří 1998, s. 124. 
5 Z uvedeného textu vyplýva, že farizeji síce informovali Isusa o tom, že sa ho Herodes 
usiluje odstrániť, ale robili to preto, že aj oni sami chceli, aby Christos odtiaľ odišiel. 
Pozri БЕЗОБРАЗОВ, К., Евангелие от Луки. Париж 2004, s. 156. Biskup Averkij aj 
Lopuchin udávajú, že farizeji mohli byť poslaní Herodesom, aby nastrašili Christa 
a chceli, aby sa zľakol a opustil toto teritórium. Pozri АВЕРКИЙ, Т., 
Четвероевангелие. Москва 2003, s. 220. porovnaj ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 214-
215.  
6 Blížny z pohľadu Žida bol iba Žid.  
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Cirkvi. Spravodlivosť zákonníkov a farizejov“ spočívala v bezduchom 

vonkajšom zachovávaní Mojžišovho zákona. Kresťan sa má usilovať 

zachovávať to, čo vyžaduje duch a obsah príkazu1. K tomu, aby sme riadne 

dodržiavali Božie prikázania musíme správne pochopiť ich podstatu, ale aj 

ich duchovný odkaz. V dnešnej dobe sa verejné urážky konkrétnej osoby 

môžu riešiť súdnou cestou, a to finančným odškodnením postihnutého.  
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