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„Sekty“ v dobe Isusa Christa na stránkach Nového Zákona 

 

Pojem sekta v dobe pred viac ako 2000 rokmi až na isté výnimky 

nemal pôvodne jednoznačne negatívny význam a skôr označoval skupinu, 

alebo istý náboženský prúd v židovskom národe. Tieto náboženské skupiny 

sa navzájom odlišovali svojím učením, historickým vývinom, tradíciami 

a politickými vzhľadmi. Aj prvotní kresťania boli nazvaní „nazaretskou 

sektou“1 t.j. podľa názvu mesta, kde tridsať rokov svojho života prežil 

Christos a to v Nazarete. Niektoré encyklopédie2 delia základné 

náboženské skupiny vyvoleného národa na tri: farizeji, saduceji a eséni. 

Takto ich delí aj Jozef Flávius. V dnešnom slova zmysle je sekta 

definovaná ako náboženská obec líšiaca sa vierovyznaním a obradom od 

oficiálnej materskej cirkvi a má značne negatívny význam súvisiaci až s 

herézou. Nižšie uvedené tri náboženské skupiny tvorili však neoddeliteľnú 

súčasť judaizmu. Pravdepodobne „ortodoxným židovstvom“ by sme v čase 

Christa „asi nazvali“ farizejstvo, i keď Spasiteľ sa k ním vyjadroval dosť 

kriticky.  

Herodiani – stúpenci kráľa Herodesa nepatrili medzi náboženské 

prúdy. I keď sa zaoberali riešením aj náboženských otázok, skôr by sme ich 

mohli začleniť do politicko – mocenských orgánov, ktoré boli nevyhnutné 

kvôli dodržiavaniu poriadku v krajine.  

 

 

 
                                                 
1 „Zistili sme totiž, že tento muž je ako mor, po celom svete vyvoláva vzbury medzi 
Židmi a je vodcom nazaretskej sekty“ Sk 24, 5. Takto boli kresťania pomenovaní 
veľkňazom a Tertulom pred vladárom Felixom, keď vypovedali proti Pavlovi.  
2 Аверинцев, С. a kol. ХРИСТИАНСТВО. T 3. Москва 1995, s. 76. ISBN 5-85270-
100-9. 
 Pozri heslo: Farizeji. 
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Farizeji 

V 2. stor. pred Christom sa im hovorilo „hasidim čiže Chasidi1“, čo 

znamenalo „verní Bohu“. Iní autori2 hovoria o ich „vyčlenení3 

a osamostatnení“, čo vyjadruje starohebrejské slovo „perušym4“. Toto 

pomenovanie im bolo dané pôvodne saducejmi a malo skôr negatívny 

zmysel, ktorý poukazoval na ich odpadnutie. Neskôr sa tento termín 

udomácnil a prijímal v pozitívnom zmysle, pretože sa považovali za 

mudrcov, zákonnikov5, učiteľov židovského národa, pravých ochrancov 

všetkých6 správnych nábožensko-národných tradícií. Najvýznamnejší 

z nich boli členmi v Jeruzaleme najvyššieho židovského súdu, ktorý 

pozostával zo 71 členov a predsedal mu veľkňaz. Farizeji mali veľký vplyv 

na prostý národ. Podľa rabínskych zdrojov išlo o sociálny, hospodársky 

a náboženský systém, ktorý sa dostal do konfliktu s monarchom. Existujú 

názory, že išlo o náboženskú stranu, ktorá zavrhla kráľovský náboženský 

vládny systém predstavovaný veľkňazom, saducejmi a sanhedrinom7, avšak 

v čase Christa ho predsa len „musela trpieť“. Pred židovským 

                                                 
1 Douglas, J. a kol. Nový biblický slovník. Praha 1996, s. 245. Pozri heslo: Farizeové. 
2 POPOVYCH, V., Politické rozdelenie vyvoleného národa. In: Pravoslávny teologický 
zborník, XXXII. (17) Prešov 2007, s. 141.  
3 SCHUBERT, K., Židovské náboženství v proměnách věků. Vyšehrad 1999, s. 58-
63.Pozri kapitolu: Pojem vyvolení ve farizejsko-rabínskem vědomí. 
4 Niektorí udávajú „prušim“. 
5 Čiže znalcov Starého Zákona. 
6 „Prečo Tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď jedia 
chlieb. Odvetil im: A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podanie? Veď 
Boh prikázal: Cti otca i matku! a:Kto by zlorečil otcovi alebo matke , nech umrie 
smrťou. Ale vy hovoríte: Kto by povedal otcovi alebo matke: Čo by som ti bol povinný 
dávať je darom (sľúbeným Bohu), ten si vraj, nemusí ctiť otca alebo matku. Takto ste 
porušili Božie slovo pre svoje podanie“ Mt 15, 1-6. Všetko, čo dodržiavali, nebolo 
správne. Obetný dar – hebrejsky –aramejsky nazvaný „Korban“ bol dar zasvätený 
Bohu. Nemal sa však stáť príčinou, aby sa deti prestali starať o svojich najbližších, čiže 
rodičov. Týmto sa porušovalo prikázanie ctiť si rodičov.  
7 Starší názov – Synedrion, ktorý sa udomácnil z gréčtiny Συνεδριον. Išlo o najvyšší 
židovský súd. 
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nacionalizmom1 uprednostňovali dodržiavanie náboženských prikázaní2, 

ale nie vždy sa to dodržiavalo. 

Farizeji učili, že okrem písomnej Tóry3 existuje ešte ústna Tóra, ktorá 

sa skladá z tradičných komentárov a zákonodarných predpisov. Ústnu Toru 

považovali za tú, ktorá rozvíja a dopĺňa písanú Tóru. 

Významnejšími učiteľmi rabínskych škôl boli takí významní farizeji 

ako napr. Hilel4, Šammaj5 a Gamaliel6. U posledne menovaného študoval 

Pavol ešte pred svojim obrátením, čo vyjadroval slovami, že „sedával pri 

nohách Gamalielových“7. Apoštol Pavol patril medzi farizejov a netajil sa 

tým.1  

                                                 
1 V poslednom čase sa hovorí veľa o filetizme čiže „heréze“, ktorá bola odsúdená 
Cirkvou, keď sa národnostné vyzdvihuje pred cirkevným a vieroučným a nie naopak.  
2 JOHNSON, P., Dějiny židovského národa. Český Těšín 1995, s. 112. Pozri kapitolu: 
Vzestup farizejského judaizmu. 
3 Hebrejský výraz pre Pentateuch alebo päť kníh Mojžišových. 
4 Rabin Hilel žil a učil tesne pred narodením Christa. Mal veľmi pokojnú povahu a bol 
veľmi skromný. Tento odlačok zanechal aj vo svojej rabínskej škole v akejsi 
„umiernenej teológii“, v ktorej sa usiloval oslobodiť človeka ako individualitu od 
farizejského nátlaku a všeobecnosti Zákona. Presným opakom bola rabínska škola 
Šammajiho, ktorého učenie bolo veľmi prísne a suché. Šammaji žiadal, aby sa zákon 
chápal a plnil doslovne. Trval na tom, aby kojenec tiež dodržiaval predpisy o pôste 
v deň veľkých sviatkov. V sobotu nesmel nikto liečiť, ale ani navštevovať nemocných. 
Práve takúto „neľudskú teológiu“ odmietal Christos, keď povedal, že sobota je pre 
človeka a nie človek pre sobotu (Mk 2, 27). „Keď zase vošiel do synagógy, bol tam 
človek, ktorý mal vyschnutú ruku. Aby Ho mohli obžalovať, dávali pozor, či ho uzdraví 
v sobotu“ Mk 3, 1-2; Mt 12, 1-14.  
5 Niektorí autori ho nazývajú Šammai 
6 Gamaliel bol žiakom rabína Hilela. Ako je známe rabín Gamaliel vystupoval na 
ochranu kresťanov pred Synedrionom. „Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo 
ak je z ľudí táto rada, alebo toto dielo, rozpadne sa. Ak je však z Boha, nebudete ich 
môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu“ Sk 5, 38-39. Neskôr prijal 
kresťanstvo a podľa všetkého bol pokrstený apoštolom Petrom, alebo Jánom. Pozri: 
БУТКЕВИЧ Т., Язычество и Иудейство. Киев 2007, s. 134. Porovnaj: CAP, A., 
Apoštol Pavol – Geniálny misionár. In: Pravoslávny biblický zborník I/2009. 
K osobnosti svätého apoštola Pavla. Gorlice 2009, s. 5. 
7 „Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný pri nohách Gamalielových, vyučený 
dôkladne otcovskému zákonu“ Sk 22, 3. Profesor J. Heriban nazýva Gamaliela mužom 
rozvahy a spravodlivého úsudku, pritom bol vnukom slávneho rabina Hilela. Pozri: 
Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 2320. Dostal pomenovanie 
„učiteľ učiteľov“ t. j. rabban a po jeho smrti Židia sami hovorili, že Starý Zákon už 
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V čase Christa pestovali farizeji zväčša vonkajšiu, formálnu a falošnú 

zbožnosť a považovali sa za náboženskú elitu. Ich charakteristickými 

ľudskými črtami bolo samoľúbosť, ktorá sa prejavovala v mechanickosti 

a vonkajšej obradovosti. Pestovali náboženskú netolerantnosť, fanatizmus a 

národnostnú nenávisť. Evanjelista Matúš2 nám podáva dlhú kritickú reč 

Isusa Christa proti farizejom, kde sú vymenované všetky vážne nedostatky, 

ktoré Spasiteľ vytkol. Podľa vyššie spomenutej reči proti farizejom vyzerá 

to tak, že tradíciu – „podanie otcov“ uprednostňovali viac ako Sväté Písmo 

a tým dokázali obchádzať aj Božie prikázania. Preto Christos o nich 

povedal: “Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. Čokoľvek 

by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, 

lebo hovoria a nekonajú“.3 Zákonníci a farizeji sú Christom pomenovaný 

ako dva odlišné náboženské „subjekty“, ale v podstate išlo o tých istých 

ľudí. Z vyššie uvedeného svedectva Christa vyplýva, že išlo skôr o 

„teoretikov než praktikov“, i keď bohoslužobnú a náboženskú prax, aby ich 

všetci videli, taktiež obľubovali.  

 Medzi farizejmi však boli aj výnimky a to ľudia, ktorí hľadali pravdu 

a neboli to iba chladní a pasívní pozorovatelia toho, čo sa dialo 

v Jeruzaleme. Napríklad Nikodém4, farizej, člen Synedrionu, ktorý sa 

s Christom stretol v noci potajomky, ale nebál sa verejne obhajovať Isusa5 

a dokonca s Jozefom z Arimatie svojim priateľom spoločne pochovali Isusa 

                                                                                                                                               
zhasol . Už jeho otec Gamaliel I. patril medzi liberálnych farizejov. Pozri ФАРРАР, Ф., 
Жизнь Иисуса Христа. С. Петербург 1890, s. 31.  
1 „Mužovia bratia, som farizej, syna farizejov, a pre (moju) nádej, pre (vieru v) 
zmŕtvychvstanie ma súdia“ Sk 23, 6. 
2 Mt 23, 1-39. 
3 Mt 23, 2-3. 
4 Pozri: PRUŽINSKÝ, Š., Evanjelium podľa Jána. 4/2. Prešov 2010, s. 32-35. 
5 „Tu Nikodém, ktorý predtým bol prišiel k Isusovi, hoci bol jedným z nich, povedal im: 
Či náš zákon súdi človeka, žeby ho prv nevypočul a nezvedel, čo robí?“ Odpovedali mu 
a povedali: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a viď, že nieto proroka z Galiley.“ Jn 7, 50-
52. 
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Christa.1 Nikodém patril do malého počtu farizejov, ktorý uverili kázaniu 

Jána Krstiteľa a dal sa pokrstiť. Zväčša sa však o Nikodémovi hovorí ako 

tajnom učeníkovi Isusa Christa. Farizeji totiž mali právo vylúčiť zo 

synagógy aj členov veľrady a to znamenalo ich úplnú kompromitáciu 

v očiach izraelského ľudu2. Samozrejme, že slovo farizej 3pod vyššie 

uvedenými kritickými pohľadmi Spasiteľa získalo negatívny zmysel a dnes 

ho chápeme ako pokrytec4 a svätuškár5. Isus Christos ako protiklad 

farizejskej zbožnosti vyzdvihoval vnútorné modlitebné či bohabojné 

pohnútky vykonané z pokory, ktoré sú Bohom najviac cenené.  

 

Saduceji 

Slovo “saddukim“ znamená spravodlivý. Svoj pôvod historicky6 

odvodzovali od Sadoka, veľkňaza z čias kráľov Dávida a Šalamúna.  

Saduceji boli zámožnejšia a bohatšia oligarchia a svojim spôsobom 

išlo o „religióznu“ skupinu, ktorá všemožne chcela zamlčať dielo Christo-

vo. V podstate išlo o kňazskú aristokraciu. Neverili totiž v nesmrteľnosť 

                                                 
1 „A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k Nemu a priniesol asi sto 
funtov myrhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Isusovo a zavinuli ho aj s tými 
voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať“  Jn 19, 39-40. 
2 PRUŽINSKÝ, Š., Evanjelium podľa Jána. 4/2 s. 271. 
3 „Farizej – stúpenec starožidovského náboženského smeru, ktorý vznikol v 2. stor. pred 
n.l. Farizeji úzkostlivo dodržiavali náboženské predpisy judaizmu a vytvárali skupiny, 
ktoré sa venovali štúdiu Tóry, rozvíjali postbiblické náboženské tradície (myšlienka 
o vzkriesení mŕtvych, koncepcia nesmrteľnej duše) a náboženské právo. Na rozdiel od 
saducejov rešpektovali ústnu Tóru a úspešne sa usilovali o jej kodifikáciu (pozri 
halacha). Prežili pád Jeruzaléma roku 70 n.l. a položili základy postbiblického 
judaizmu. V Novom zákone sa farizejom vyčíta, že len navonok, formálne plnia 
predpisy Zákona, odtiaľ slovo farizej, ľudovo používané vo význame pokrytec“ Pozri: 
PAULIČKA, I. a kol., Všeobecný encyklopedický slovník A-F, Bratislava 2005, s. 921. 
4 Tento výraz pôvodne označoval herca, ktorý mal na tvári masku a neskôr označoval 
niekoho, kto čosi predstiera, ale nie je. Pozri: HARRINGTON, D., Evangelium podle 
Matouše. Kostelní Vydří 2003. 
5 Pozri: ŠALING, S. a kol., Veľký slovník cudzích slov. Prešov 2003, s. 378. 
6 Pozri: Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž, PAULIČKA, I. a kol. Bratislava 2005, s. 
10.  
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duše, záhrobný život a vo vzkriesenie tela1 a neverili taktiež v existenciu 

anjelov a duchovného sveta2. Veľmi podrobne učenie farizejov i saduceov 

rozoberá vo vyššom uvedenom kontexte newyorský rabín Neil Gilmman, 

ktorého dielo3 vyšlo v českom preklade. Svojim spôsobom táto 

„náboženská“ skupina vytvorila popieraním vyššie uvedených závažných 

vieroučných právd akýsi prvotný základ ateizmu4, ktorý svojím 

historickým vývojom dospel až k úplnému odmietaniu a popieraniu Božej 

existencie. Za čias pozemského života Christa táto skupina ešte verila 

v Boha. Bola veľmi liberálna a v podstate mali kladný vzťah k rímskej 

nadvláde. Z pohľadu nižšie spomenutých zelotov však boli považovaní za 

kolaborantov. Saduceji mali významné postavenie v Synedrione.  

Do tejto elitnej skupiny patrili aj samotní veľkňazi5 Annáš a Kaifáš. 

Jozef Flávius, ktorý patril k farizejom, ich vo svojich knihách6 podáva dosť 

kriticky. Saduceji uznávali iba písanú Tóru7 a odmietali tzv. „ústnu Tóru“, 

                                                 
1Známy saducejský chyták zameraný proti nesmrteľnosti duše, záhrobnému životu 
a vzkrieseniu, hovorí príbeh o siedmich bratoch, ktorí postupne zomierali a keďže 
nezanechali potomstvo, brali si ju ďalší. Zaznamenávajú ho evanjelisti Matúš 22, 23-33, 
Marek 12, 18-27 a Lukáš 20, 27-40. Levirátny zákon bol bežný u vyvoleného národa. 
Kritické hlasy sv. Jána Krstiteľa na nezákonný manželský zväzok s Herodiádou boli 
opodstatnené, pretože kráľov brat Filip žil a mal so svojou zákonitou manželskou dcéru 
Salome.  
2 Sk 23, 6-8. 
3 Pozri GILLMAN, N., Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení. Vyšehrad 2007, 
s. 94-100.  
4 Istý český psychiater nazval ateistov „veriacimi ľuďmi“, ktorí veria, že Pán Boh 
neexistuje.  
5 „Keď odišli, ajhľa, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo 
sa bolo stalo. Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom hodne peňazí 
a povedali: Povedzte: Jeho učeníci prišli v noci a ukradli Ho, keď sme my spali. A keby 
sa vladár dopučul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všetko, aby ste boli bez starosti. 
Oni vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A táto zvesť je rozšírená medzi Židmi až 
dodnes“ Mt 28, 11-15. 
6 Židovská vojna a Židovské Starožitnosti (niektorí udávajú starobylosti) Pozri: 
POPOVYCH, V., cit. dielo, s. 147-163. 
7 Samaritáni boli v nepriateľskom vzťahu s Židmi, ktorí im zbúrali chrám na hore 
Gerazim. Uchovali Tóru, ale ostatné knihy Starého Zákona odmietali.  
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čiže podanie otcov, a odmietali ich plniť. Na svoju stranu získavali iba 

bohatých občanov.  

 

Zeloti – horlivci 

Jeden z dvanástich apoštolov mal prezývku Šimon Zelóta1 a to buď 

kvôli svojej prudkej povahe, alebo ako udáva profesor Lopuchin2, patril 

medzi zélotov, ktorí veľmi horlili za dodržiavanie Mojžišovho Zákona.  

Zelotizmus je grécky pojem, ktorý sa udomácnil aj v slovenčine, 

a poukazuje na nadmernú náboženskú horlivosť až náboženský 

fanatizmus3. Išlo o horlivých stúpencov4 židovského politického sociálno-

politického a náboženského hnutia v Palestíne v 1.stor. pred n.l. – v 2. stor. 

n.l.. Vystupovali proti rímskej nadvláde a domácej šľachte, ktorá pristúpila 

na kompromis s Rímom. Opierali sa predovšetkým o remeselníkov 

a drobných roľníkov.5 Evanjelista Lukáš6 nám o zélotoch podáva základnú 

informáciu. „Len pred nedávnom 7povstal Teudas a hovoril, že on je 

niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo 

mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda 

Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa 

rozŕchli“.  

Keď mal Isus Christos 10 rokov, v Galileji sa pod vplyvom 

„náboženského fanatika“ Judu uskutočnilo povstanie. Bolo to v čase, keď 

                                                 
1 Niekedy sa užíva tiež Šimon Horlivec, alebo Šimon Kananejský Mk 3, 18; Lk 6, 15; 
Sk 1, 13.  
2 ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. T 3. Петербург 1904- 1907, s. 9. 
3 ŠALING, S. a kol., cit. dielo, s. 1361. 
4 Grécky - zelotes. 
5 Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž, s. 964 porovnaj АВЕРКИЙ, А., 
Четвероевангелие. Москва 2003, s. 408. 
6 Sk 5, 36-37. 
7 Falošný prorok Teudas v r. 44 po Chr. vyvolal nepokoje v Palestíne tým, že židovský 
národ vyzýval k slobode a národnooslobodzovaciemu boju. Aj toto protirímske 
povstanie bolo kruto potlačené. 
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rímsky cisár Augustus1 odvolal Archelaja a z Judeji urobil rímsku 

provinciu. Juda a jeho prívrženci založili skupinu tzv. bojového, alebo 

politického mesianizmu. Išlo o skupinu náboženských anarchistov, ktorí 

uznávali iba vládu Božiu a odmietali akúkoľvek politickú nadvládu nad 

Božím národom. Podľa všetkého chceli zachovať teokraciu v Židovskom 

národe podobnú aká bola v časoch významných starozákonných kráľov 

Saula, Davida a Šalamúna, ale kráľa Herodesa už neuznávali. Za 

najvyššieho „Vládcu2 považovali iba Boha“ . Nesúhlasili s tým, aby Izrael 

platil pohanskému panovníkovi daň, pretože to považovali za zradu voči 

Hospodinovi, pravému Kráľovi Izraelskému.3 Keďže sa im podarilo 

vytvoriť armádu, podarilo sa im a dobiť mesto Selphoris, kde ukoristili 

množstvo zbraní a peňazí. Toto povstanie bolo kruto potlačené rímskymi 

légiami a rozprášení povstalci pokračovali podľa svojich možností 

v partizánskej vojne. Ešte o šestdesiat rokov neskôr, keď cez Galileju 

postupovali rímske vojská generálov Vespaziána a Títa na Jeruzalem, 

museli légie útočiť a dobíjať takmer každú dedinu. Zúfalí ľudia pri útokoch 

voči okupantom kričali: „Za Boha a Zákon!“4. Pôvodne išlo o horlivých 

farizejov, ktorí vyhlásili nezmieriteľnú vojnu rímanom, pričom očakávali 

politického osloboditeľa – „mesiáša“ a židovského kráľa5. Zéloti boli 

zdiskreditovaní po porážke povstania Bar Kochbu a r. 135 po Chr. takmer 

úplne zanikajú6.  

                                                 
1 Tento cisár vydal príkaz na sčítanie ľudí, preto Jozef s tehotnou Máriou odchádzali do 
svojho rodiska – Betlehéma. 
2 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 44. 
3 Douglas, J. a kol. Nový biblický slovník. Praha 1996, s. 1142. 
4 БОГОЛЮБОВ, А., Сын Человеческий. Brusel 1976, s. 47. Zmieňuje sa o tom aj 
židovský historik Jozef Flávius v diele „Židovská vojna“.  
5 БУТКЕВИЧ Т., cit. dielo, s. 171-172.  
6 Možno u týchto náboženských horlivcov a skupiny vidíme akýsi zánik, avšak duch 
horlivosti a zélotizmu v podstate nikdy nezanikol a dodnes ho vidíme v židovstve, 
v mohamedánstve (Al Kaida, extrémny fundamentalizmus Bin Ladina), ale aj 
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