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„Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav druhé“1, alebo „ak som zlé 

hovoril vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ?“2 

 

Média nám každodenne podávajú v správach obrovské množstvo 

informácií o násilnostiach, samovražedných útokoch, útočných a obran-

ných vojnách, kde je nespočetný počet obetí. Prečo je človek agresívny, 

prečo sa snaží problémy riešiť fyzickou silou? Je to určite preto, že nemá 

vnútorný pokoj a nie je vnútorne vyrovnaný.  

Tento príspevok by mal kresťanovi pomôcť zorientovať sa v život-

ných situáciách, kedy má reagovať pokorne a skromne, vďaka čomu 

eliminuje hrubú silu útočníka, kedy sa voči pyšnému agresorovi má 

postaviť, ak treba, aj za cenu vlastného života. Tomu všetkému nás učí 

Svätá Christova Cirkev prostredníctvom Svätého Písma a Svätej Tradície. 

Kedy je správny čas na to alebo ono, skúsme pochopiť z nasledujúcich 

slov.  

V živote nášho Spasiteľa vidíme rôznorodé reakcie, ktoré navonok 

vyzerali rozporuplne a protikladne. Viaceré miesta v Evanjeliách, ak ich 

paralelne porovnáme, nás privedú k tomu, že si z jednotlivých udalostí, ak 

ich správne pospájame, dokážeme vytvoriť celkový obraz. Čiže našou 

úlohou je poskladať si z mozaiky citátov a životných situácií jasný a ucele-

ný obraz.  

                                                 
1 Mt 5, 38 -39 – „Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám 
hovorím: Neprotivte sa zlému! Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie 
plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. Každému, kto ťa prosí daj, a kto si vezme 
niečo, od toho nežiadaj späť. Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im“ 
porovnaj Lk 6, 29- 31. Neprotiviť sa zlému človeku znamená, že Isus sa protivil zlu, 
premáhaním zla a nie človeku, i keď bol tento človek zlý. Túto myšlienku rozvíjajú aj 
svätí otcovia, že máme nenávidieť hriech a nie človeka. V praktickom živote to však 
niekedy nevieme jasne rozlíšiť, čo je hriech, s čím nesúhlasím a kto je môj blížny, 
ktorého mám mať rád. Máme sa naučiť mať rád každého, ale zato nemusíme mať radi 
zlo a hriech, ktorý títo ľudia konajú. 
2 Jn 18, 22-23. 
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Židovský zákon odplaty „oko za oko, zub za zub“ bol veľmi známy 

a mnohí ľudia sa podľa neho riadia aj v súčasnosti1. Tento zákon sa 

nachádzal už v legislatíve babylonského zákonodarcu kráľa Chamurapiho, 

ktorý podľa všetkého prevzal Mojžiš ako správny a výchovný. Za 

spáchanie trestného činu nasleduje trest. Tento základný princíp sa 

zachoval v trestno – právnom systéme dodnes. Z dejín je známy ruský 

spisovateľ Lev N. Tolstoj2 tým, že tento citát „neprotiviť sa zlému“ 

z Evanjelia chápal doslovne. S podobným chápaním sa stretávame v bojoch 

izraelského národa v dobách Makabejcov, pričom izraelskí bojovníci 

rešpektovali sviatočný deň pokoja - sabatu a nebojovali. Keď si to všimli 

pohanské vojská útočili na Izraelitov najmä v sobotný deň, kedy všetkých 

pozabíjali. Preto izraeliti museli následne zmeniť svoje náboženské 

pohnútky a prehodnotiť to svoje neprotivenie sa zlu počas sabatu. 

Človek, ak je dostatočne duchovne silný a vie sa ovládať, nemusí 

oplácať úder a podľa všetkého sa odvracia od útočníka. Za zvlášť 

ponižujúce sa považovala „facka obrátenou časťou dlane“ a oproti 

obyčajnej facke takýto úder trestali rabíni dvojnásobne3. Nie náhodou sa 

v našom národe uchovalo ľudové príslovie: „Nie je ten chlap čo bije, ale 

ten, kto drží“. Ide, o „zlaté pravidlo4“ nastaviť druhé líce – nebrániť sa a tak 

                                                 
1 Nekonečné vojnové konflikty medzi Izraelom a Arabmi vyplývajú presne z vyššie 
spomenutého prikázania odplaty.  
2 Vieme, že L. N. Tolstoj bol ovplyvnený sektantským učením. Raz sa do jeho domu 
v noci dostal zlodej. Keď ho známy spisovateľ o polnoci prekvapil v obývačke a zapálil 
svetlo, povedal: „Počúvaj v tejto zásuvke sú peniaze, v ďalšej zlato, v ďalšej striebro. 
Ak chceš kradnúť, tak to rob rýchlo. Lebo, ak vstane moja manželka a chytí ťa, tak ťa 
zabije“. Samozrejme, ak si tento vyššie spomenutý evanjeliový citát vytrhneme 
z kontextu, budeme postupovať nesprávne, podobne ako vyššie spomenutý ruský 
spisovateľ. V dnešnej dobe vytrhujú z kontextu tento citát práve svedkovia Jehovovi, 
ktorí donedávna, keď ešte nebola profesionálna armáda, odmietali základnú vojenskú 
službu.  
3 HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 112. 
4 Pozri: MÜLLER, P., Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří 1998, s. 72.  
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ozbrojiť agresora1. Pokorou ozbrojiť pýchu. Ak by človek neoplatil úder, 

hoci by nenastavil druhé líce, svedčí to o istej vnútornej sile a sebakontrole. 

Keď Christa bili a pľuvali na neho a žiadali ho, aby prorokoval,2 kto ho 

vtedy udrel - On to pokorne znášal. Túto metódu proti hrubej sile použil 

svojim spôsobom aj známy ruský askéta a pustovník svätý Serafim 

Sarovský, ktorého napadli pri rúbaní dreva so sekerou v ruke traja chlapi. 

Výsledkom toho bolo ťažké ublíženie na zdraví, z ktorého následkov sa 

veľmi dlho liečil. Samotný Serafim mal silnú postavu a ešte aj sekeru, 

a predsa sa týmto útočníkom fyzicky nepostavil3.  

Ďalší príklad nachádzame v Evanjeliách, kde Christos reagoval prísne 

a horlivo. Christos si urobil bič z povrazu a vyhnal z Jeruzalemského 

chrámu4 kupcov a peňazomencov, pričom im poprevracal lavice, 

povypúšťal holuby a spôsobil im istú ujmu na majetku. Výnosný obchod so 

                                                 
1 Podobným pravidlom sa riadili Indovia na základe M. Gandiho a tým sa im podarilo 
okrem iných prostriedkov dospieť, k tomu, že anglický kolonizátor napokon opustil 
Indiu. Demonštrácie Indov proti nadvláde Britov boli pokojne a keď boli napadnutí 
obuškami, nebránili sa, ale vstávali zo zeme dovtedy, pokiaľ to bolo možné. Samotní 
západní novinári následne na to kritizovali násilný postup anglickej polície proti 
demonštrantom. A tak došlo k víťazstvu myšlienky a idei nad hrubou fyzickou silou. 
M.Gándi indický právnik a politik čítal aj Sväté Písmo i napriek tomu, že nebol 
kresťanom.  
2 Mk 14, 65; Lk 22, 63-64. Pozri: HARRINGTON. D.-DONAHUE, J., Evangelium 
podle Marka. Kostelní Vydří 2005, s. 425-426. JOHNSON, L.: Evangelium podle 
Lukáše. Kostelní Vydří 2005, s. 372-373. 
3 Istý kňaz v Rusku, ktorý bol pôvodne profesionálnym vojakom a ovládal veľmi dobre 
bojové umenie bol neustále napádaný istými mladšími výtržníkmi. Tieto fyzické útoky 
na jeho osobu trvali dlhšie a on ako kňaz sa nikdy nebránil. V istý deň, keď tento kňaz 
videl ako útočia na ženu títo nevychovaní mladí ľudia, niekoľkými údermi ich zložil na 
zem. A oni sa začali diviť ako dobre sa tento kňaz vie biť. A vraveli: „Veľmi dlho sme 
Vás bili a vždy ste nás mohli takto ľahko premôcť. A nikdy ste to neurobili. Prečo?“ 
A on im odpovedal: „Preto, že išlo o mňa a Ten komu slúžim mi hovoril, aby som 
nastavil druhé líce.“ „A prečo ste sa zastali tejto ženy?“ – pýtali sa chlapci. Pretože je 
moja blížna a mám je pomôcť“ – odpovedal kňaz. A komu slúžite? – pýtali sa chlapci. 
„Poďte so mnou do chrámu a ja Vás s Ním zoznámim“ – odvetil kňaz. 
4 Jn 2, 13-25. 
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zvieratami – hovädzí dobytok, paschálne1 baránky, holuby2, platenie dane v 

chráme iba v posvätných židovských šekeloch – zmenárne, to všetko 

nevyhnutne súviselo s chrámovým kultom. Niektorí z teológov nazývajú 

túto reakciu Spasiteľa „spravodlivým hnevom“ proti obchodníkom, ktorí si 

prestali uvedomovať posvätnosť miesta a v prvom rade tu nešlo o Boha, ale 

o obchod a materiálne zisky. Zaujímavé je, že proti Christovi okamžite 

nezasiahla chrámová polícia, ktorá tam mala zabezpečovať istým 

spôsobom poriadok. Tento Christov útok na nábožensko-politický poriadok 

jeruzalemskí kňazi považovali zároveň za ohrozenie samých seba a svojej 

existencie. Oni boli v prvom rade zodpovední za poriadok 

v Jeruzalemskom chráme. Nebolo žiadnou tajnosťou, že niektorí z kňazov 

mali svoje stáda oviec a tie neustále dodávali do chrámového trhoviska. 

Slová „odneste to odtiaľto, nerobte trhovisko z domu môjho Otca“3 jasne 

hovoria, že sa nikto nemá skrývať za Boha, ak ho zaujímajú predovšetkým 

materiálne hodnoty. Istý svätec povedal: „Ak nemôžeš byť dobrým kňazom 

radšej sa staň dobrým lovcom. A z toho, čo ulovíš prines vždy kňazovi“. 

Biskup Kasián4 hovorí: Tento protiklad Boha Otca a trhoviska je potrebné 

chápať ako protiklad Boha a sveta. Niet asi nič horšieho, ako keď sa 

z kňazskej a chrámovej služby urobí „svojvoľné“ podnikanie. Evanjelista 

Ján5 hovorí: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za 

                                                 
1 Biskup Averkij udáva, že na Paschu bolo v Jeruzaleme okolo 2 miliónov Židov, ktorí 
prichádzali do chrámu. Židovský historik Jozef Flávius udáva, že r. 63 po Chr. bolo na 
Paschu zabitých 256000 baránkov, nepočítajúc pritom ďalšie obetné zvieratá. Pozri: 
АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. Москва 2003, s. 90. Keďže fyzicky nebolo možné 
zvládnuť zabiť takýto počet baránkov v piatok, samotné obete pre cudzincov bolo 
dovolené prinášať už vo štvrtok.  
2 Predaj holubov za zvýšené ceny mali na starosti samotní veľkňazi – t.j Ananiáš 
a Kajfaš, ktorí boli v príbuzenskom zväzku. AVERKIJ, T., cit. dielo, s. 91. 
3 Jn 2, 16. Najpodrobnejšie o tejto udalosti vyhnania kupcov z chrámu hovorí 
evanjelista Ján, hoci aj synoptici evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš opisujú túto udalosť.  
4 БЕЗОБРАЗОВ, К., Евангелие от Иоанна. Париж 2006, s. 82. 
5 Jn 15, 13. 
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svojich priateľov1“. Tento verš poukazuje na to, že v prípade obrannej 

vojny2 máme s láskou robiť všetko preto, aby sme ochránili svojich 

blížnych a rodiny. Biskup Kassián3 hovorí o obetujúcej sa láske, podobnej 

ako priniesol Christos za nás všetkých na Golgote. Princíp zomrieť, aby iní 

mohli žiť, myslím si, že nie je v rozpore s vyššie povedaným. Princíp 

útočnej vojny je odzrkadlený v treťom pokúšaní Christa na púšti: „A zase 

pojal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstva sveta 

a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi 

klaňať“.  4 Práve zabíjanie ľudí, obsadzovanie cudzieho územia, rabovanie 

a obohacovanie sa na úkor druhého je vlastne slúženie satanovi. Zbohatnúť 

sa dá poctivou a namáhavou prácou, keď Boh požehnáva a dáva zdravie, 

alebo s pomocou satanáša, keď človek nedodržuje zákony, neváži si 

človeka a akýmkoľvek spôsobom chce zbohatnúť. Prvé bohatstvo bude 

človeku na úžitok a spásu, avšak v druhom prípade z toho človek nebude 

mať žiadny úžitok a celé bohatstvo bude človeku na zatratenie. Z histórie 

poznáme odpoveď sv. Sergeja Radonežského, keď k nemu prichádzali 

ľudia a informovali ho o vyčíňaní Tatárov a Mongolov na území Ruska, že 

sa treba pokoriť a trochu pretrpieť. Keď však po istom čase opäť prišli 

a vraveli, že naša pokora a utrpenie ich nepriviedli k tomu, aby sa 

uspokojili, ale ešte viac sa z nás vysmievajú, znásilňujú naše ženy, vraždia 

ľudí a pália chrámy, vtedy požehnal Dimitrija Donského a ostatné kniežatá 

                                                 
1 Apoštol Peter, ktorý odťal sluhovi Malchosovi ucho v Getsemanskej záhrade 
nepochopil, že Christos nepotrebuje obranu, ale že prišiel tu na to, aby dobrovoľne 
podstúpil spasiteľnú obeť.  
2 Ďalším príkladom človeka, ktorý pomáhal pri obrane vlasti bol známy ruský bohatier 
Ilja Muromec. Svojím spôsobom išlo o človeka, ktorý pracoval ako „ policajt“ pri 
obrane svojej vlasti. Posledné roky svojho života prežil v kláštore, kde prijal mníšstvo. 
Po smrti jeho telesné ostatky zostali nerozložené a Ruskou pravoslávnou cirkvou bol 
kanonizovaný za svätého. Jeho telesné ostatky sú uložené v Kyjevopečerskej Lavre 
v Nižných Peščerach. 
3 БЕЗОБРАЗОВ, К., cit. dielo, s. 272. 
4 Mt 4, 9. 
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na vojnu proti ním. V pamätnej bitke na Kulikovom poli napokon 

definitívne porazili okupačné, nepriateľské vojsko.  

 „A veľkňaz vypytoval sa Isusa na Jeho učeníkov a na Jeho učenie. 

Isus odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge 

a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia a nič som nehovoril tajne. Čo sa 

spytuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril, - oni vedia, 

čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál udrel 

Isusa po tvári a povedal: Či tak odpovedáš veľkňazovi? Isus mu odpovedal: 

Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre prečo ma biješ?“1 

Ak by Christos mlčky zniesol úder, všetci by si mohli pomyslieť, že trest 

bol spravodlivý2. Horlivý sluha veľkňaza by sa ešte pýšil ako správne 

zareagoval. Preto mu Christos vlastne povedal, že ak zle učil, nech na to 

poukáže a podá argumenty, ale nech nikoho svojvoľne netrestá bez 

argumentov3. Profesor A. Lopuchin4 poukazuje na to, že Christos nehlásal 

svoje mesiášske učenie iba v malo obývaných dedinkách, alebo pred 

nevzdelanými galilejčanmi, ako ho z toho obviňovali pohania a Židia. 

Svoje učenie hlásal verejne a preto ho už nechcel opakovať pred 

veľkňazom. Jeho cieľom nebolo zakladať nejaké tajné spoločenstvo, ktoré 

chcel veľkňaz možno „politicky prifarbiť“. Svojvoľný úder sluhu sa 

prirovnáva k svojvoľnému vzťahu, ktorý proti Christovi zaujala prakticky 

celá židovská „náboženská“ vrchnosť, ale aj neveriace židovstvo. Pritom 

došlo k naplneniu proroctva Micheáša5, kde sa hovorí, že budú biť Sudcu 

Izraela po líci. 

                                                 
1 Jn 18, 19-23. 
2 Poznáme príslovie: „Kto mlčí ten svedčí“.  
3 АВЕРКИЙ, Т., cit. dielo, s. 311. 
4 ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т. 3. Петербург 1911- 1913, s. 478. 
5 Mich 5, 1. Žiaľ v slovenskom preklade Svätého Písma, ktorý vydala evanjelická 
cirkev, ale aj katolícka cirkev je tento verš úplne inak preložený. „Ale ty, Betlehem 
Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba vyjde ten, ktorý bude vládcom 
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Tento ucelený pohľad na hnev, pokoru, zlobu, protivenie 

a neprotivenie sa zlu nám môže napomôcť k správnej reakcii aj v 21. 

storočí.  
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v Izraeli, Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti“ (Mich 5, 1). „A ty Betlehem, 
Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli 
a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti“ (Mich 5, 1). Iba ruský 
a cirkevnoslovanský preklad hovorí jasne o tomto proroctve. Pozri: „ Теперь 
ополчились, дщерь полчищъ: обложили нас осадою, тростью будуть бить по 
ланите судью Израилева“  ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т. 2. Петербург 1911- 
1913, s. 256. Porovnaj Библия. Москва 2003, s. 1148.  


