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Morálny úpadok farizejov v dobe Isusa Christa 

 

 

 V každom storočí pokiaľ dochádza k náboženskému úpadku 

duchovných vodcov, má to vplyv aj na morálny úpadok národa. Príspevok, 

v ktorom sa síce bližšie zaoberám zmýšľaním a pôsobením farizejov, ktorí 

v čase Christa mali veľký duchovný vplyv na Izraelský národ, venujem 

všetkým duchovným vodcom – predovšetkým biskupom, kňazom učiteľom 

– teológom a katechétom. Prečo? Preto, aby sme sa poučili na chybách 

z minulosti. Totiž náboženský vodca, hoci má isté teologické vzdelanie1 

a snaží sa viesť istým spôsobom aktívny religiózny život, neznamená, že už 

z titulu svojej „funkcie“ alebo lepšie povedané svojho povolania, 

automaticky žije a učí správne. Ani všetko, čo povie, nie je Božia vôľa. 

Názorným príkladom toho sú farizeji.  

„Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci2 a farizeji. Čokoľvek by 

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

hovoria a nekonajú“3 . Vonkajšia religiozita,4 pokiaľ nie je vyvážená 

                                                 
1 Pravidlá snemov hovoria o tom, že biskup a kňaz má mať teologické vzdelanie. 
Celoživotné vzdelávanie duchovných ma za úlohu neustále vzdelávanie duchovných 
správcov jednotlivých cirkevných obcí. Pri svojom štúdiu ako profesorský štipendista 
v Moskovskej duchovnej akadémii – Trojicko - Sergejevska Lavra v r. 1986-1988 som 
sa mal možnosť raz rozprávať s jeromonachom Teofilaktom (Mojsejev), ktorý v tom 
čase bol riaditeľom knižnice. Ten mi v rozhovore povedal: „Vieš, Alexander, keď 
skončí študent semináriu a dá sa vysvätiť je z neho dobrý, bohabojný kňaz. Ak však 
skončí ešte akadémiu stáva sa skoro ateistom.“  
2 Hebrejský – soferim.  
3 Mt 23, 2-3. Blažený Teofilakt poukazuje, že Christos nenabáda k tomu, aby ľudia 
opovrhovali zákonnými učiteľmi hoci by aj hriešne žili. Učí nás, aby sme to, čo je dobré 
a Božie, plnili a dodržiavali. Pozri: Благовестник. Толкование на Евангелия блаж. 
Феофилакта архиеп. Болгарского С.- Петербург 1905, s. 131-132. Nie náhodou sa 
v našom národe zachovalo príslovie „Vodu káže, víno pije“, ktoré poukazuje na 
nedokonalého kňaza, ktorý jedno hovorí a inakšie žije.  
4 Podobne je prepojená podľa sv. Gregora Palamu aj modlitba domáca v samote 
s modlitbou v chráme. Sú to vlastne spojené nádoby. Bez sústredenej modlitby doma, 
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vnútornou zbožnosťou, spôsobuje „nerovnováhu“ a v istom zmysle 

spôsobuje škodu človeku. Normálny stav spočíva vo vzájomnej 

vyváženosti, podobne ako váha, keď obe misky sú rovnako ťažké. Je 

paradoxom, keď duchovný vodca, ktorý žije istým religióznym životom, sa 

dostáva asi pravdepodobne kvôli nesprávnemu duchovnému napredovaniu, 

rastu a slabej sebakritike k osobnej duchovnej zaslepenosti. Zaslepenosť sa 

rodí z prílišnej sebalásky a tiež z namyslenosti. Kritika, ktorú adresoval 

Isus Christos, bola opodstatnená, pretože vyššie spomenutí náboženskí 

vodcovia blúdili a v praktickom živote robili úplne čosi iné než to, o čom 

učili ľudí. Išlo vlastne o teóriu bez praxe. Vo svojom osobnom živote 

neukazovali príklad a neboli dobrým vzorom pastierov, ktorí idú pred 

svojim stádom. Mali radi pri stolovaní i modlení popredné a viditeľné 

miesta, pozdravy a úctu, ak im ju ľudia preukazovali. Dodržiavali rôzne 

hygienické predpisy, prinášali desiatky, konali obety v Jeruzalemskom 

chráme, dodržiavali prísne pravidlá ohľadne sviatkovania sviatočného dňa. 

Vystupovali proti Christovi, že znesväcoval sobotu tým, že uzdravoval 

ľudí.  

„Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov 

a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského“1. Ako udáva profesor 

Alexander Lopuchin2 Christos vyššie uvedenými slovami nabáda 

apoštolov, aby predbehli v plnení Božieho Zákona farizejov, pretože 

v opačnom prípade nedosiahnu Kráľovstvo nebeské. Spravodlivosťou tu 

označuje vernosť Božej vôli t.j. jej realizáciu v osobnom živote3. Blažený 

                                                                                                                                               
kde nás nikto nevyrušuje, nie je možná dobrá modlitba v chráme, kde už je viacej 
rušivých momentov.  
1 Mt 5, 20. 
2 ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 3. Петербург 1911-1913, s. 92. 
3 HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 104-107. 
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Hieroným1 hovorí: „Christos kritizoval farizejov kvôli tomu, že Božie 

prikázania nahradili vlastnými tradíciami a predpismi. Preto ich učenie 

neprinášalo národu žiadny úžitok...Vzdelaný učiteľ, ak zhreší aj maličkým 

hriechom, znehodnocuje svoje učenie. Dokonalé blaženstvo spočíva v tom, 

aby si v svojom osobnom živote dodržiaval všetko o čom učíš slovom.“ 

Svätý Ján Zlatoústy2 vysvetľuje slovo spravodlivosť a poukazuje, že 

v Starom Zákone žil spravodlivý Jób3. Aj apoštol Pavol 4hovorí, že zákon 

nie je pre spravodlivého. Aj na ďalších stránkach Svätého Písma sa 

spravodlivosť považuje všeobecne za cnosť. Christos nabáda apoštolov, 

aby kvôli blahodatným darom, ktoré dostali jeho apoštoli, keď sa vybrali na 

cestu pravdy, boli lepší než starozákonní učitelia. Chromacius5 Akvilejský6 

hovorí, že Christos odsudzoval spravodlivosť knižnikov a farizejov, pretože 

im nešlo o vieru, aby sa mohli Bohu obetovať, ale išlo im o ľudskú 

pochvalu a svetskú slávu... Knižnici a farizeji dodržiavali spravodlivosť iba 

naoko nie preto, že chceli slúžiť Bohu, ale aby získali obdiv ľudí, slávu na 

zemi, zisk a dočasné výhody. Preto nás Christos nabáda k skutkom 

nebeskej spravodlivosti a k skutkom viery. Na inom mieste zasa Christos 

povedal: „Dajte si pozor a varujte sa kvasu farizejov a sadukejov“7. 

                                                 
1 ИЕРОНИМ, С., Комментарий на Евангелие от Матфея 1.5.18 cl.0590.1.521; 
CCSL 77:27. In: БИБЛЕЙСКИЕ КОМЕНТАРИИ ОТЦОВ ЦЕРКВИ И ДРУГИХ 
АВТОРОВ I – VIII. ВЕКОВ. Евангелие от Матфея 1- 13. Герменевтика 2007, s. 
123.  
2 ЗЛАТОУСТ, И., Гомилии на Евангелие от Матфея 16, 4 TLG 2060.152.57.244.7-
31, cit. dielo, s. 123. 
3 Job 1, 1. 
4 1Tim 1, 9 - „My však vieme, že zákon je dobrý, keď ho niekto jemu primerane používa, 
vedomý toho, že zákon nie je pre spravodlivého, ale je pre zločincov a neposlušných, 
bezbožníkov a hriešnikov, nesvedomitých a zvrhlých, pre otcovrahov a matkovrahov, 
vražedníkov.“ 
5 ХРОМАТИЙ, А., Трактат на Евангелие от Матфея 20.3.1-2. Cl 0218,2.0.61; 
CCSL 9A:293, cit. dielo, s. 124-125. 
6 Zomrel r. 406 ako biskup z mesta Akvileja (Taliansko). Autor mnohých teologických 
traktátov a kázní.  
7 Mt 16, 6. 
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V niektorých prípadoch mali farizeji možnosť vidieť na vlastné oči 

zázraky, ale ani to ich neposunulo trocha duchovne dopredu. Ba naopak, 

žiadali Christa, aby zvlášť pre nich urobil akési znamenie. Podobne 

reagoval aj kráľ Herodes, keď k nemu od Piláta priviedli spútaného Christa, 

pretože si myslel, že mu doma urobí nejaké zázraky.  

„Vtedy Mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: Majstre, chceme 

vidieť znamenie od Teba. On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné 

pokolenie vyhľadáva znamenie: ale nedostane sa mu iného znamenia, len 

ak znamenie proroka Jonáša“1. Tieto slová Spasiteľa majú priamy súvis 

s uzdraveným nemého slepca2, keď bol Christos obvinený, že uzdravuje 

ľudí za pomoci zlej sily. Tento hriech farizejov bol v podstate hriechom 

proti Svätému Duchu3, pretože viditeľný a evidentný zázrak spochybňovali. 

Namiesto toho, aby sa tešili uzdraveniu, pohoršili sa a hovorili o sile 

Belzebuba4. Neboli schopní totiž logicky pochopiť to, čo sa stalo, pretože 

Christa nepovažovali ani za Mesiáša a ani za proroka. Preto oni ako 

náboženskí vodcovia zastavajúci najvyššie učiteľské a duchovné postavenie 

v národe, žiadajú, aby ich Christos presvedčil o božskosti svojich zázrakov. 

Oni sú tí vysokopostavení, ktorí rozhodnú o tom, či Ho príjmu medzi seba, 

alebo nie. On bol pre nich nikto, pretože pochádzal z chudobnej rodiny 

z Nazaretu, ktorého „otec“ bol bezvýznamný a obyčajný tesár. Ibaže 

Christos prišiel na Zem nie preto, aby ľudí presviedčal, ale znamenia 

a zázraky konal tam, kde videl vieru a chcel ju ešte posilniť. Zázraky konal 

predovšetkým vtedy, ak ho ľudia prosili o pomoc. Farizeji si neuvedomili, 

že sa dostali na úroveň diabla a jeho pokúšania na púšti, keď vraveli: „Ak si 

                                                 
1 Mt 12, 38-39.  
2 Mt 12, 22-37; Mk 3, 20-30; Lk 11, 14-23. 
3 АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. Москва 2003, s. 141-143. 
4 БЕЗОБРАЗОВ, К., Евангелие от Луки. Париж 2004, s. 133. 
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Syn Boží1“ urob toto alebo tamto. Presvedč nás, že si Syn Boží a my ťa 

možno prijmeme medzi seba a staneš sa tak učiteľom – rabim – rabanom 

národa !!!.  

Svätý Ján Zlatoústy2 hovorí, že farizeji s Christom rozprávali 

neúprimne, preto raz Ho oslovujú ako učiteľ a hneď na to Ho nazývajú 

posadnutým. Ich samotný úmysel rozprávať s Christom je zlý, preto ich 

Spasiteľ prísne napomína. Ak Mu hrubo nadávali, odpovedal skromne, 

avšak ak rozprávali falošne, odpovedal im prísne a stroho. Svätý Cyril 

Alexandrijský3 poukazuje, že zázraky, ktoré Christos vykonal na zemi, 

považovali za démonské4. Ale evanjelista Marek udáva, že ho prosili, aby 

vykonal „znamenie z neba“, čo akože malo ukázať Jeho Božskú moc. 

Pozabudli pritom na to, že uzdraviť oči slepcom, kriesiť mŕtvych, uzdraviť 

posadnutého, nasýtiť hladných na púšti, premeniť vodu na víno, uspokojiť 

morskú búrku a vetry je možné iba Božou mocou. Origenes5, ktorý sa 

usiloval vysvetliť pojmy „zlé a cudzoložné pokolenie“ poukazuje, že 

prestali počúvať Boha, ale zato počúvali diabla – zlého. Odmietli slovo 

pravdy, ale nebáli sa prijať a používať lož a klamstvo. Charakteristická je 

reč proti farizejom, ktorú zaznamenal evanjelista Lukáš6, v ktorej im 

Christos vytýkal nedodržiavanie toho podstatného z duchovného života 

                                                 
1 Mt 4, 3. 
2 ЗЛАТОУСТ, И., Гомилии на Евангелие от Матфея 43.1.TLG 2060.152.57.457.1-
13, cit. dielo, s. 319. 
3 КИРИЛЛ, А., Комментарии на Евангелие от Матфея. 160. TLG 4090.029, 160.1-
8, cit dielo, s. 320. 
4 Zázraky, ktoré vykonal Mojžiš, boli tiež pozemské, napr. premenenie palice na hada, 
úder palicou po mori a prechod cez Červené more, uder palicou po skale a vytrysknutie 
vody. Neviem, či vôbec manna bola zázrakom z neba, pretože poniektorí z exegétov 
hovoria o rastline tamarišky morušovej, ktorá produkuje „miazgu“, ktorá ma chuť kaše 
s medom. Izraeliti natrafili na púšti, keď boli hladní práve na miesta, kde táto rastlina 
v oázach rástla. Zázrakom bolo určite to, že ju našli v prvej chvíli na pravom mieste, 
aby nezahynuli.  
5 ОРИГЕН, Фрагменты. 274. GCS 41:123, cit. dielo, s. 320. 
6 Lk 11, 37-54. 
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a vyzdvihovanie druhoradých čisto vonkajších náboženských tradícií. 

Najhoršie bolo to, že bránili v správnom poznaní a duchovnom 

napredovaní tým, čo o to mali záujem. Preto im Christos1 povedal: „Beda 

vám zákonníkom, že ste vzali kľúč známosti; sami ste nevošli, a ktorí chceli 

vojsť, tým ste prekážali“. To znamená, že zatvorili pred ľuďmi nebeské 

kráľovstvo. Niet nič horšieho než to, ak ten, čo má viesť iných 

k duchovnému napredovaniu, je príčinou ich stagnácie a úpadku. Preto aj 

príchod Christa na Zem nastal vtedy, keď bolo ľudstvu potrebné dať Nový 

Zákon t.j. nový impulz a iné Božie prikázania, aby sa človek zdokonalil 

a ešte viac sa v svojom osobnom živote priblížil k Bohu.  
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