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Prečo obetoval Bohu starozákonný sudca Jefte svoju dcéru?, alebo  

je dobre dávať sľub vopred, keď nevieme,  

či bude rozumné ho splniť? 

 

Kniha Sudcov nepochybne opisuje dejiny a je plná fascinujúcich 

informácii o Kanaáne v neskorej dobe kamennej. Je veľmi obtiažné 

vypracovať chronologickú postupnosť tohto obdobia, pretože ako udáva 

Johnson 1je poprepletaná mýtmi2 a fantastickými udalosťami, ktoré sú 

podávané chaotickým spôsobom. 

Sudca3 Jefte – hebrejský „Jiftach“ 4, bol jedným zo sudcov, ktorí 

viedli Izraelský národ v 11. storočí pred Christom. Bol synom pohanskej 

neviestky5 a chudobného a v tej dobe aj bezdetného Gileada. Pochádzal 

z Galaády. Božím duchom6 bol obdarený odvahou a vynaliezavosťou. 

Predtým než sa stal sudcom viedol zbojnícky spôsob života7. Pred bitkou 

s Amoncami dal Bohu sľub8. „Keď mi dáš Amončanov do ruky, potom ten, 

kto mi vyjde z dvier môjho domu v ústrety – keď sa vrátim v pokoji od 

Amončanov, bude patriť Pánovi a obetujem ho ako zápalnú obetu.“9 

Existujú názory, že Jefte úmyselne sľuboval ľudskú obeť, pretože kedysi 

bol pohan a v tomto prostredí boli ľudské obete pohanským bohom 

                                                 
1 JOHNSON, P., Dějiny židovského národa. Rozmluvy 1995, s. 53.  
2 „Mýtizovať – mytologizovať grécky pojem – utvárať, utvoriť báje, mýtus. Dodávať, 
dodať dačomu bájny, mýtický ráz“ Pozri: ŠALING, S. a kol. Veľký slovník cudzích slov. 
Bratislava 2003, s. 846.  
3 Sud 11, 1-12,7. Hebrejský výraz „šofet alebo szofet“ – hovorí o sudcovi, ktorý vyvíja 
aktivitu avšak nie iba v jurisdikčnej oblasti. Išlo skôr o vodcov v politicko-vojenskom 
kontexte. Jefte patril do kategórie väčších sudcov. Pozri: CHIOLERIO, M., Blaze tomu, 
kdo slyší tato slova. První setkáni se Starým zákonem. Paulínky 1997, s. 99-100. 
4 PETER, M., Wyklad Pisma Swietego Starego Testamentu. Poznaň 1956, s. 233. 
5 Zastaralý termín na označenie prostitútky (zona). 
6 DOUGLAS, J. a kol., Nový biblický slovník. Praha 1996, s. 439. 
7 BANDY, J., Dejiny Izraela. Bratislava 2006, s. 65. 
8 Hebrejský „neder“ – čo bolo bežné pred bitkou u starovekých národov.  
9 Sud 11, 30-31. 
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prinášané a boli veľmi cenené viac ako obyčajné zvieracie obete. Prof. J. 

Heriban1 poukazuje na to, že ako vodca lupičskej družiny mal nedostatočnú 

náboženskú výchovu a ako nevzdelaný vojak a polopohan urobil niečo čo 

nebolo zvykom2 v Izraelskom národe. Mojžišov zákon3 sa vtedy len 

zriedka uplatňoval. Židovský folklór4 – poukazuje na Jefteho nevzdelanosť. 

Dokonca existujú názory5, že veľkňaz mohol zrušiť nevhodný sľub6. 

                                                 
1 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 462-463. 
2 Každé pravidlo má svoju výnimku. Pri skúške viery patriarcha Abrahám tiež prináša 
svojho jediného syna Izáka, len s tým rozdielom, že na poslednú chvíľu je táto obeť 
zamenená baránkom, ktorý neďaleko uviazol v kríkoch. Boh chcel vyskúšať patriarchu 
Abraháma či dokáže obetovať pre Boha to čo je pre neho najcennejšie t.j. vlastného 
syna. Až keď videl rozhodnutie splniť – t. j. keď videl zdvihnutý nôž vlastného otca nad 
synom , vtedy patriarcha dosvedčil svoju vieru a syn je zamenený za baránka 1Mjž 22, 
1-14. „Mnoho Židov a kresťanov považuje túto pasáž za nespravodlivú v tom, že sa 
Abrahámovi prikazuje urobiť niečo, čo je samo o sebe kruté a naviac, čo je opakom 
princípu hebrejskej etiky a všetkých následných foriem židovsko-kresťanského 
uctievania, pretože sa tu vyzdvihuje ľudská obeť. Filon zastával názor, že Abrahám bol 
ľahostajný k zvykom, ktoré nás ovládajú okrem lásky k Bohu a svedčí o jeho poznaní, 
že máme dať Bohu to, čo si najviac ceníme a zároveň dôverovať, že Boh je spravodlivý 
a preto my o to neprídeme a nič nestratíme. Maimonides poukazuje, že išlo o extrémny 
prípad skúšky lásky a bázne, ktorú Boh má právo žiadať. Sören Kierkegaard (1843) vo 
svojom filozofickom traktáte „Bázeň a chvenie“ zobrazuje Abraháma ako „rytiera 
viery“, ktorý sa musel kvôli Bohu vzdať nielen syna, ale aj svojich mravných ideálov. 
Väčšina židovských a kresťanských teológov morálky odmieta toto hľadisko s tým, že v 
sebe zahŕňa neprijateľný konflikt medzi Božou vôľou a mravnými ideálmi“. Pozri: 
JOHNSON, P., cit. dielo, s. 29. Posledne menovaný autor pravdepodobne nemal 
zmapované názory pravoslávnych teológov, prípadne svätých otcov, ktoré zastávajú 
názor „Čo Boh dáva, dobre dáva“ a že obeť Izáka je predobrazom vykupiteľskej obete 
Spasiteľa, keď Boh Otec obetuje za spásu celého ľudstva svojho jednorodeného syna 
Isusa Christa. V modlitbe Otče náš sa modlíme „neuveď nás do pokušenia“, všetci však 
vieme, že Boh dopúšťa skúšky na človeka nie preto, že nevie ako bude človek reagovať, 
pretože Boh je Vševedúci a vie ako naša skúška dopadne. Tieto životné skúšky sú však 
potrebné pre samotných nás ľudí, aby sme sami videli ako reagujeme, aby sme spoznali 
aká je skutočne naša viera a aby sme sa duchovne kdesi posunuli. 
3 „Nerob tak Pánovi, svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Pánovi ohavné, čo on nenávidí, 
robili svojim bohom, veď aj svojich synov a svoje dcéry spaľovali svojim bohom 
v ohni.“ (5Mjž 12, 31) 
4 Hagada – kniha, ktorá pojednáva o židovských tradíciách a zvyklostiach.  
5 КОВАРСКИЙ, А., Герои Ветхого Завета. Москва 2001. s. 95.  
6 Vieme ako nerozumne zareagoval kráľ Herodes po tanci dcéry jeho brata Filipa 
a Herodiády keď „sa jej pod prísahou sľúbil dať všetko čo si bude žiadať“  (Mt 14, 7). 
Keďže matka Herodiáda veľmi nenávidela Jána Krstiteľa za to, že otvorene kritizoval 
kráľov nezákonný manželský zväzok nahovorila dcéru, aby si žiadala na mise hlavu 
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Dokonca existovala možnosť vykúpiť svoj osobný sľub.1 Keďže z domu 

vyšla v ústrety otcovi jeho vlastná dcéra bol z toho veľmi nešťastný, 

pretože bola jedináčik. Vtedy jej otec o všetkom povedal a konštatoval: 

„Urobil som sľub Pánovi a nemôžem ho odvolať“2. Poprosila otca, aby 

sľub splnil o dva mesiace, keď oplače svoje panenstvo. Známy 

predrevolučný ruský biblista profesor A. Lopuchin3 poukazuje, že mnohí 

dávni exegéti4, medzi nimi aj sv. Ján Zlatoústy5, hovoria, že Jefte priniesol 

svoju dcéru ako celopal6. Vo Svätom Písme Nového Zákona nachádzame 

myšlienku: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich 

priateľov.“7 Novodobejší teológovia sú skôr názoru, že dcéra ako panna 

zasvätila svoj život Bohu v službe pri prenosnom Svätostánku. Exegéti 

                                                                                                                                               
Jána Krstiteľa. Herodes sa zarmútil (Mt 14, 9) ale vyrieknuté kráľovské slovo pred 
všetkými malo moc zákona a preto chtiac nechtiac vydal príkaz, aby sťali Jána 
Krstiteľa. Ak by kráľ nesplnil svoju prísahu, prvá Herodiáda by ho určite zosmiešnila 
pred prítomnými vysokopostavenými hosťami a kráľ, ktorý by nedodržal slovo, stráca 
svoju autoritu. 
1 „Pán povedal Mojžišovi: Hovor Izraelitom a povedz im: Ak niekto zasľúbi Pánovi 
nejakého človeka podľa ocenenia, tak muža vo veku od dvadsať do šestedesiat rokov 
treba oceniť na päťdesiat šeklov podľa posvätnej váhy. Keby išlo o ženu, treba ju oceniť 
na tridsať šeklov“ (3Mjž 27, 1-4). Zbožnejší židia nevyužívali tento spôsob výkupu. Pri 
svätostánku žili nielen muži, ale aj ženy, ktorí sa zasvätili službe Bohu. Pozri: ПОПОВ, 
Н., Священная история Ветхаго Завета. Сергиев Посад 1997, s. 115. Podľa tradície 
Pravoslávnej Cirkvi na sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do Jeruzalemského 
chrámu bola privedená Bohorodička ako trojročné dievča, aby zasvätila svoj život 
Bohu. Tu bola prijatá Zachariášom, otcom sv. Jána Krstiteľa, ktorý mal v chráme 
službu. Na tomto posvätnom mieste prebývala do svojich dvanástich rokov. Pozri: 
Христианство, Т 1. Москва 1993, s. 348- 349. 
2 Sud 11, 35. 
3ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 1. Петербург 1911- 1913, s. 185. 
4 Keller, Kessel a iní. Tento názor prezentuje aj vladyka Benjamin (Puškar). Pozri: 
ВЕНИАМИН, П., Священная библейская история, ч. 1- 2. Санкт- Петербург 2004, 
s. 202. 
5 Обозрение Книги Судей, Твор. Св. И. Златоуста, Т. 6. s. 637 In: ЛОПУХИН, А., 
cit. dielo, s. 185. 
6 Jeruzalemskom chráme sa celopaly prinášali dva krát denne. Táto obeť bola v plnosti 
spálená.  
7 Jn 15, 13. 
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pravdepodobne vychádzali zo Starého Zákona, keď napríklad matka1 

proroka Samuela, ktorá nemohla otehotnieť sľúbila zasvätiť svojho 

potomka na službu Bohu ešte pred jeho narodením. Samozrejme, že po 

narodení tento sľub2 splnila. Apoštol Pavol3 vyzdvihuje vieru Jefteho 

spoločne o ostatnými sudcami a prorokmi. Samotný Christos 4dal v tejto 

súvislosti usmernenie: „Nijako neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím 

trónom; ani na zem, lebo Mu je podnožou; ani na Jeruzalem, lebo je 

mestom veľkého kráľa; ani len na vlastnú hlavu nebudeš prisahať, lebo ani 

jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale nech je vaša reč: áno 

– áno; nie – nie; lebo čo je nad to, je od zlého“. Sv. Ján Zlatoústy5 hovorí: 

„Keď Christos povedal, že prísaha pochádza od diabla nepovedal to preto, 

že celý starodávny zákon vznikol vďaka padlému anjelovi, ale preto, aby 

poslucháčov odvliekol od dávnej nedokonalosti.“  

 Samozrejme mnohé vecí6 zo Starého Zákona majú svoje 

opodstatnenie aj dnes, avšak sľubovať máme iba to, čo dodržíme a dôležité 

je, aby sme splnením svojho sľubu nikomu neublížili a nikoho nezranili.  
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