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Vzťah k vrchnosti podľa apoštola Pavla 

 

Dnešný kresťan, ktorý má možnosť sledovať politiku, v dobe plnej 

politických prechmatov, káuz, nezmyselných vojen, tunelovania, finančnej 

celosvetovej krízy a pyramídových finančných hier na Wall Street, keď sa 

o politikoch zväčša rozpráva iba negatívne, ale mnohí ľudia sa k nim obra-

cajú s nádejou, že dokážu vyriešiť aktuálne svetové a celospoločenské 

problémy, je nutné si pripomenúť biblický pohľad na vládnutie ľudí.  

Zväčša poznáme, čo sa rozpráva bežne medzi ľuďmi, „čo sme si 

zvolili to máme“, „čo sme si zaslúžili, to máme“ alebo „aká je morálna 

úroveň národa, taká istá je aj úroveň politikov“. Dosť často sa ľudovo 

hovorí o politike ako o „pánskom huncútstve“. Demokracia, ktorú dnes 

máme, si mnohí zamieňajú za anarchiu. Dokonca aj známy výrok Winstona 

Churchila1, britského predsedu vlády (1951-1955), keď sa vyjadril, že 

„demokracia je zlý systém, ale nič lepšie ľudstvo zatiaľ nevymyslelo“, 

jasne svedčí o charakteristike tohto systému, v ktorom sa učíme žiť. 

Ozývajú sa však aj tvrdšie hlasy niektorých duchovných autorít, ktorí, 

vidiac okolo čo sa deje, tento systém nazývajú „demonokraciou,“ t. j. 

systémom, ktorý „postupne ovláda diabol“. Niekedy sa zdá, že tento 

„nový“ politicko-hospodársky systém je skôr akousi „otrokokraciou“, 

pretože človek sa stáva ekonomickým otrokom a behá z jednej práce do 

druhej, aby vôbec nejako uživil rodinu.  

 Do Európskej ústavy dostať termín „kresťanstvo“ je veľkým problé-

mom. Vyvíjajú sa tlaky zo strany kresťanských politikov. Kresťanské 

                                                 
1 1874-1965 britský politik, ktorý bol v r. 1953 ocenený Nobelovou cenou za literatúru 
a to za celoživotné historické a biografické dielo a rečnícke výkony na obranu 
najvyšších ľudských hodnôt – pozri Ing. PAULIČKA, I., Všeobecný encyklopedický 
slovník G-L. Bratislava 2005, s. 323.  
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hodnoty sa v dnešnej spoločnosti degradujú1, zosmiešňujú2 sa a prekrúcajú 

Božie prikázania ako zastarané. Útoky na Cirkev sú takmer dennou 

súčasťou televíznych správ a bulváru, keď sa zväčša poukazuje na „kauzy 

cirkevných predstaviteľov tej či onej Cirkvi,“ hoci niekedy sú aj z časti 

pravdivé, pretože neomylní a dokonalí biskupi a kňazi neexistujú. 

S obdivom sa v poslednom čase rozpráva o homosexuáloch ako o veľmi 

citlivých, milujúcich, vystatujúcich sa svojou orientáciou3, avšak 

o normálnych heterosexuáloch, ktorí žijú v riadnych, Cirkvou požehnaných 

manželstvách, starajúcich sa o svoje rodiny a deti, obetujúcich sa až tak, že 

sú ochotní ísť za prácou do zahraničia, aby uživili svojich najbližších, 

o tých sa pomaly v pozitívnom zmysle ani nehovorí. Pretože nie sú In – 

zvláštni.  

Naša miestna Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku 

je apolitická a neuprednostňuje žiadne konkrétne politické systémy, i keď 

v dvojtisícročnom vývoji Cirkvi by sa mohlo zdať, že monarchia, kde bola 

patričná symfónia medzi duchovnou a svetskou mocou, bola optimálnym 

politickým zriadením s jasne vymedzenými hranicami jej pôsobnosti pre 

                                                 
1 Skromnosť a čestnosť je z pohľadu médií a filmových hrdinov prezentovaná a chápaná 
najmä mladšou generáciou skôr ako neschopnosť a nešikovnosť ako sa dostať 
k peniazom. Aj keď príslovie „komu sa nelení tomu sa zelení“ hovorí o ľudskej 
pracovitosti a usilovnosti, neznamená to, že človek môže robiť hocičo len, aby bol 
bohatý a slávny.  
2 Nedávny komentár médií, keď sa pápež Benedikt obrátil s výzvou dodržiavania 
prikázania NEZABIJEŠ pre vodičov, bol vyjadrený niektorými vodičmi, že čo sa má 
Rímskokatolícka cirkev miešať ešte aj do cestnej premávky. Samozrejme, že pápež 
vyzýval svojich veriacich - vodičov kresťanov, aby toto prikázanie aplikovali 
dodržiavaním rýchlosti na cestách a ohľaduplnou jazdou. Išlo o aktualizáciu starobylého 
prikázania na dnešnú dobu, ktoré, samozrejme, nebolo správne pochopené.  
3 Lepšie povedané sexuálnou úchylkou, ktorá bola kedysi v rámci chorôb riadnou 
diagnózou a ľudia sa mohli riadne liečiť. 1. 1. 1993 bol na nátlak homosexuálne 
cítiacich aktivistov vylúčená z 10. edície Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Cirkevný 
termín, ktorý biblicky definuje tento hriech, je sodomia. Rozšírenie pohlavnej 
zvrátenosti v Sodome a Gomore boli príčinou zániku týchto biblických miest; pozri 
1Mjž 19, 1-29. 
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Cirkev a štát, keď na čele štátu bol panovník – kresťan. Žiaľ, objavujú sa 

v poslednom čase aj takéto názory, ktoré sa snažia dogmatizovať 

monarchiu ako jediný Bohom požehnaný politický systém, ale tento názor 

je tendenčný, subjektívny a nikdy nebol oficiálnym názorom Cirkvi. 

 Nechceme bližšie rozoberať totalitné režimy (fašizmus, socializmus), 

na čele ktorých často stáli schopní, reprezentatívni, zdatní orátori, avšak 

vnútorne išlo o „duševne chorých, patologicky podozrievavých a moci-

chtivých diktátorov,“1 ktorí sa sami nechali uctievať ako pozemskí 

bohovia. Až po uchvátení moci sa prejavili takí, akí vo svojej podstate sú. 

Takíto ľudia zapríčinili obrovské duchovné i materiálne škody Cirkvi 

a kresťanstvu, ktoré považovali za prekážku k naplneniu ich plánov a často 

utopistických predstáv. Nepozerajúc na to, že v niektorých prípadoch, keď 

im to vyhovovalo,2 sa aj odvolávali na Boha, Cirkev či Bibliu.  

                                                 
1 Išlo o predchodcov Antichrista. Antichrist podľa učenia Cirkvi získa moc na konci 
sveta tým, že sa stane „celosvetovým“ prezidentom a „falošným Mesiášom“, oklame 
mnohých a následne bude bojovať proti Christovej Cirkvi a na Zemi sa pokúsi 
„obsadiť“ miesto, ktoré patrí výlučne Christovi.  
2 Nemeckí vojaci v druhej svetovej vojne mali na vojenskom opasku heslo „Gott mit 
uns“ - „Boh s nami“ Po patrične ideologickej príprave a „vymývaní mozgov“ išli mnohí 
vojaci oduševnene na boj proti najväčším nepriateľom germánstva – socializmu, 
židovstvu, slovanstvu, mysliac si, že konajú správne a pre národ dobre. A. Hitlera 
niektoré historické pramene definujú ako špiritistu, satanistu a zakladateľa 
neogermánskeho pohanského náboženstva. Na druhej strane socialistické heslo „Kto 
nepracuje, nech neje“ bolo prepožičané od sv. apoštola Pavla: „Ak niekto nechce 
pracovať, nech ani neje“ (2Tes 3, 10) . Morálny kódex budovateľa komunizmu sa akosi 
priveľmi podobal Mojžišovmu Dekalógu s tým, že mal desať bodov a len meno Boh 
a Cirkev sa tam nespomínalo. Napr. taliansky fašistický diktátor B. Mussolini ešte ako 
mladý sa zaoberal Jánom Husom, avšak v osobnom živote si neberie príklad z jeho 
viery, ale obdivuje ho „iba ako kacíra, rebela a buriča“, ktorý sa nebál postaviť proti 
Rímskokatolíckej cirkvi, ktorú nazýva „stará vlčica“. Hoci správne poukazuje na jeho 
duchovné postoje, ktoré ho viedli ku kritickým postojom, skúma tohto významného 
kňaza a majstra Jána iba z intelektuálneho hľadiska. Pritom jeho matka bola veľmi 
zbožná katolíčka, avšak antiklerikálny postoj si osvojil podľa všetkého najmä od svojho 
otca a neskôr aj od svojich priateľov, ktorý v podstate celý život rozvíjal – pozri 
HELAN, P., Duce a kacíř. Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha „Ján Hus, 
muž pravdy“, Brno 2006. 
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 Na druhej strane musíme pripomenúť súčasný legislatívny stav, keď 

vláda na Slovensku zabezpečuje finančné pôžitky všetkým kňazom riadne 

registrovaných cirkví a čiastočne vykrýva aj chod ústredia. Taktiež treba 

vyzdvihnúť riešenie majetkového vysporiadania medzi Gréckokatolíckou 

a Pravoslávnou cirkvou pod číslom 211/1990 Zákonného opatrenia SNR, 

ktoré bolo definitívne zavŕšené r. 2000 podpísaním Slávnostnej dohody. 

Vďaka finančným prostriedkom štátu a tiež za pomoci veriacich a správcov 

konkrétnych cirkevných obcí máme vlastné chrámy a farské budovy. Preto 

je nutné poukázať na to, že aj medzi politikmi sa nachádzajú ľudia, ktorí sú 

ochotní pomôcť a podať pomocnú ruku. Biblický citát, ktorý často pri 

bohoslužbách spievame, a to: „Nenadijajte sja na kňazi ľudstiji v nichže 

nisť spasenija“, t. j. „Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni 

pomôcť nemôžu“ 1 je nutné tento verš chápať v kontexte obdobia, keď bol 

napísaný. Je pravda to, že v Starom Zákone nachádzame zmienky o tom, 

keď sa vládni predstavitelia v krízových situáciách viac spoliehali na 

politické schopnosti a diplomaciu ako na Boha, a preto boli kritizovaní 

prorokmi. Okupáciu vlastného štátu inými mocnejšími imperátormi 

považovali za dôsledok nedodržania Božích prikázaní a nevernosti 

jedinému Bohu. Na druhej strane však nachádzame aj politické osobnosti, 

ktoré pomohli židom k návratu do svojej vlasti z babylonského zajatia. 

                                                 
1 Ž 146, 3 – Skupina žalmov 145-150 sú oslavné piesne, ktoré sú venované Bohu za to, 
že sa postaral o židovský národ. Ďakujú Mu za oslobodenie židov zo zajatia, za 
obnovenie jeruzalemského chrámu, obnovenie izraelskej národnosti a svojbytnosti. 
Tieto ospevné žalmy boli napísané v období vybudovania druhého chrámu (6. stor. pr. 
Chr.) a obnovenia Jeruzalema, pričom obracali svoju nádej predovšetkým na Boha, ku 
ktorému sa obracali na podnet prorokov, aby mohli šťastne žiť po návrate z 
babylonského zajatia. Človek je slabý a jeho život krátky, a preto sa treba spoliehať na 
mocného a vždy existujúceho a nekonečného Boha. ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. 
Т. 1. Петербург 1911- 1913, s. 893. 
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Názorným príkladom je perzský kráľ Kýros1. Tento príklad jasne svedčí 

o tom, že Boh si môže vyvoliť človeka aj z pohanského prostredia 

a ten svojím nariadením môže pomôcť Božiemu národu. Taktiež Bileám, 

ktorý mal pôvodne prekliať izraelský národ, ho nakoniec na Boží príkaz 

požehnal.2 

„Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od 

Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa 

Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. Lebo 

vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa 

nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou 

služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie 

nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, 

kto robí zle. Preto sa treba podriadiť, a nielen zo strachu pred hnevom, ale 

aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží 

služobníci. Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, 

tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť“. 3  

                                                 
1 „V prvom roku perského kráľa Kýrosa – aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, 
povedané ústami Jeremiášovými, - povzbudil Hospodin ducha perzského kráľa Kýrosa, 
a ten po celom svojom kráľovstve dal rozhlásiť a aj písomne oznámiť: Takto hovorí 
perzský kráľ Kýros: Boh nebies, Hospodin, dal mi všetky kráľovstvá zeme a prikázal mi 
vybudovať Mu dom v Jeruzaleme, v Judsku. Kto je medzi vami zo všetkého Jeho ľudu, 
nech bude s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema v Judsku a nech buduje dom 
Hospodina, Boha izraelského. To je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Každého, kto zostal na 
ktoromkoľvek mieste, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia podporia 
striebrom a zlatom, imaním a dobytkom, aj dobrovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je 
v Jeruzaleme“ (Ez 1, 1-4). 
2 „Z Aramu ma priviedol Bálák, z vrchov Východu moábský kráľ: Poď a prekľaj mi 
Jákoba, poď a zloreč Izraelu! Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína: čo mám ja 
zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? Lebo z vrcholca skál vidím, a z pahorkov sa naň 
dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať, a nebude sa počítať k pohanom. Kto spočíta prah 
Jákobov a počet štvrtiny Izraela? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých, kiež je môj 
skon ako jeho! Tu Bálák povedal Bileamovi: Čo si mi to vykonal? Priviedol som ťa 
preklínať mojich nepriateľov a hľa, ty si ich stále žehnal. On odpovedal: Či nesmiem 
verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?“ (4Mjž 23, 7- 12). 
3 Rim 13, 1-7. 
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Apoštol Peter1 vhodne dopĺňa vyššie spomenuté slová a dáva pre 

kresťanov usmernenie ohľadne postoja k svetskej vláde, ktoré je takmer 

totožné s tým, ktoré dáva aj apoštol Pavol. Podobne dopĺňa tento názor aj 

apoštol Títus2 . 

Apoštol národov učí kresťanov, aký majú mať vzťah k vláde, 

politikom, pretože pohanskú vládu si židia príliš nectili a dúfali, že Mesiáš 

ich zbaví tejto „bezbožnej a polyteistickej“ nadvlády, ktorou veľmi 

pohŕdali. Predtým než sa pokúsime o bližšie vysvetlenie slov apoštola 

Pavla, treba sa obzrieť, aký vzťah k politickým predstaviteľom zaujal 

Christos. 

                                                 
1 „Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako 
najvyššiemu, alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov 
a chváliť dobrých. Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť 
nerozumných ľudí, ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale 
ako Boží služobníci“ (1Pt 2, 13-15). Aby sme pochopili predchádzajúce slová apoštola 
Petra, musíme ich vidieť v kontexte, preto Peter píše: „Milovaní, prosím vás ako 
cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše 
správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň 
navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov“ (1Pt 2, 11-
12). Iba cnostný a bohabojný život kresťanov, ktorý je vzdialený telesným rozkošiam a 
pozemským slastiam, môžu priviesť pohanov k tomu, že obvinenia na kresťanov sú 
vymyslené a vykonštruované. Nepriateľský postoj pohanov ku kresťanom mohli zmeniť 
iba kresťania svojim osobným príkladom. Blažený Teofilakt hovorí, že ak pohania 
začínajú skúmať život kresťanov a pochopia, aký v skutočnosti je, začínajú sa hanbiť za 
svoje skutky a takýmto spôsobom oslavujú Boha“ ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. 
Т. 3. Петербург 1911- 1913, s. 275. 
2 „Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali 
a boli pripravení na každý dobrý skutok“ (Tit 3, 1). Sv. apoštol adresuje svoje slová 
obyvateľom Kréty, ktorí boli veľmi náchylní k vzburám proti vrchnosti. Preto, keď 
spomína „dobré skutky“, myslí tým podriadiť sa vrchnosti vo všetkom, čo je dobré, 
pokiaľ to nie je v rozpore s Božími prikázaniami. Na druhej strane nás sv. apoštol 
nabáda k všetkým dobrým a užitočným spoločenským akciám a aktivitám a dáva nám 
svoje požehnanie na všetko dobré, napr. v umeleckom alebo vedeckom smere 
ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т. 3. s. 424.  
V liste k Filipanom nás sv. apoštol Pavol nabáda: „Napokon, bratia, myslite na všetko, 
čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má 
dobrú povesť, čo je cnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli 
a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami“ (Flp 4, 8-9).  
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Politický mesianizmus bol v čase pôsobenia Isusa Christa veľmi silný 

a aj to bol jeden z dôvodov, prečo vyvolený národ vďaka svojim nábožen-

ským a duchovným vodcom odmietol Syna Božieho. Isus Christos, keď sa 

vyjadril, že Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, tak tieto slová mali 

problém pochopiť nielen mocichtivý kráľ Herodes, ale aj veľkňaz 

a duchovní vodcovia Izraela, ktorí zastávali významné postavenie 

v spoločnosti. Na druhej strane treba poukázať na slová, ktoré povedal sv. 

Ján Krstiteľ a Isus Christos: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 

kráľovstvo“ 1 a tiež „Krá ľovstvo Božie je medzi vami“2. Novozákonná 

Cirkev začína svoje slúženie v päťdesiaty deň po Christovom vzkriesení, 

keď na ňu zostúpil Svätý Duch. Nikdy však nešlo o akúsi pozemskú 

inštitúciu, ktorá túži po akejsi svetskej moci, ale ktorá mala mocou milosti 

Božej odpúšťať hriechy a viesť svojich členov k duchovnému 

napredovaniu. Avšak aj v Cirkvi sú predstavení, pretože je tu hierarchická 

postupnosť (biskup, kňaz, diakon, laik). 

Keď sa Christos vyjadril, že treba dať „cisárovi, čo je cisárovo,“3, t. j. 

                                                 
1 Mt 3, 2; 4,17. 
2 Lk 17, 21. 
3 „Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by Ho podchytili v reči. Poslali k Nemu svojich 
učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa 
pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. 
Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Ale Isus poznal 
ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma skúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni 
mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: 
„Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, 
Bohu“. Keď to počuli, zadivili sa, nechali Ho a odišli“ (Mt 22, 15-22, porovnaj Mk 12, 
13-17). Platenie daní bolo v tom čase veľkým problémom, pretože židia po obsadení 
Judey od r. 63 pr. Chr. platili Rímu tieto dane. Platenie dane pohanskej vláde bolo 
v rozpore s myšlienkou teokracie, t. j. že Boh je najvyšší vládca v Izraeli a kráľ je iba 
jeho nástroj.  
Práve tento názor horlivo uplatňovali zéloti, tzv. radikálni odporcovia rímskej vlády, 
ktorí, ako udáva Jozef Flávius (Židovské starožitnosti 18, 1.6), mali obrovskú lásku 
k slobode a za svojho najvyššieho vládcu považovali iba Boha. Farizeji platili túto daň 
s odporom. Boh nie je konkurentom štátu a teologická otázka bola zadaná z politických 
dôvodov. Preto Christos na ňu odpovedá „diplomaticky“, ale pravdivo. LIMBECK, M., 
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platiť mu dane bola to z pohľadu farizejov a saducejov jasná sabotáž 

všeobecne zaužívaného názoru, ktorý prevládal v tom čase v Izraeli a určite 

bol zaradený ako nelojálny občan k „politickým“ kolaborantom, ktorí 

podporujú okupáciu Izraela rímskymi vojskami. Neskôr, pri obvinení pred 

Pilátom, sa však už vyzdvihovala iná verzia a to, že nabáda proti rímskym 

náladám a sám uzurpuje na najvyššie mocenské posty1. Samozrejme, že 

išlo o úplné prekrútenie slov, ktoré Isus pôvodne povedal. Taktiež bolo 
                                                                                                                                               
Evangelium sv. Marka. Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1997, s. 159-160. 
Christos sa nenechal oklamať lichôtkami, ale odhaľuje neúprimnosť pýtajúcich sa, preto 
dáva odpoveď všeobecnú, ktorá sa dá všelijako vysvetliť aj pochopiť. Slová „cisárovo 
cisárovi“ a „Božie Bohu“ sa môžu chápať aj ako „ber rovnako vážne (ak nie vážnejšie) 
plnenie svojich záväzkov voči Bohu podobne ako berieš plnenie svojich záväzkov voči 
rímskej vláde a jej miestnym predstaviteľom. Môže sa to tiež chápať, že povinnosti 
človeka voči Bohu sú dôležitejšie než povinnosti voči cisárovi. Z uvedeného vzniká 
„dilema“, kto je najvyšším vládcom v Izraeli: je to rímsky cisár, alebo Boh, keď sa 
hovorilo o teokracii? Pravdepodobne v istých častiach Rímskej ríše sa objavoval tlak na 
poddaných, aby uctievali cisára ako boha, a to už bolo v priamom rozpore s 
náboženským presvedčením židov. Donahue, J. R., Harrington, D. J., Evangelium podle 
Marka. Karmelitánskej nakladatelství Kostelní vydří 2005, s. 351-353. Vyššie uvedený 
evanjeliový text (Mt 22, 15-22; Mk 12, 13-17) poukazuje na autonómiu civilnej moci 
a oddelení náboženskej a svetskej sféry. I napriek tomu, že kresťanstvo neuprednostňuje 
žiadne politické zriadenie, žiadna moc „cisára“ nemá prednosť pred láskou k Bohu 
a k blížnym (Mk 12, 28-34). Bohatstvo a dvojzmyselnosť textu i napriek tomu ako aj 
rôznorodých novozákonných prístupov nabáda k opatrnému používaniu tohto textu, 
ktoré niektorí autori považujú za prejav ranokresťanského prístupu k otázkam vzťahu 
„cirkvi a štátu“. Odlišní postoj voči Rímskej ríši nachádzame v Zjavení sv. Jána, kde sa 
podáva odpudivý popis cisára ako šelmy (Zj 13, 17) a Ríma ako prostitútky, ktorá je 
nazvaná ako nový Babylon (Zj 14, 8; porov. Zj 17, 1-18). Neviestka zahynie, ale šelma 
zostane ďalej. Dokazuje to, že nestelesňuje iba Rím, ale všetky vlády počas dejín, ktoré 
sa stavali proti Bohu, pozri HERIBAN, J., Sväté Písmo Starého i Nového Zákona. 
Trnava 1996, s. 2595. 
Práve vyššie spomenutým Isusovým výrokom si herodiáni, ktorí boli viac politickou 
ako náboženskou stranou, mysleli, že patrioti odmietnu a nebudú nasledovať Christa. 
Vieme, že židia na svojich minciach – šekeloch nikdy neznázorňovali tváre kráľov 
v zmysle Božích prikázaní - „neučiníš si modlu“, ale iba náboženské symboly, ako napr. 
nádobu s mannou alebo Áronovu palicu. Naproti tomu rímske dináre v čase panovania 
imperátora Tibéria mali na jednej strane mince podobizeň cisára s názvom TI CAESAR 
DIVI AVG F AVGUSTUS, t. j. Tibérius cisár, syn božského Augusta, Augustus, a na 
druhej strane mince bol nadpis PONTIF MAXIM. ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. 
Т. 3. s. 342-343.  
1 „Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli Ho k Pilátovi a začali Naňho žalovať: Tohto 
sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je 
Mesiáš, kráľ“  (Lk 23, 1-2). 
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vyzdvihnuté slovo kráľ, aby sa s politickým trúfalcom bolo nutné zaoberať, 

pričom termín Mesiáš bol skôr termínom nábožensko-politickým, než 

politickým1. V tom čase vznikli i problémy s istým Judom Galilejským,2 

ktorý sa vzbúril proti zotročeniu vyvoleného národa a to vďaka plateniu 

daní Rimanom. Táto vzbura bola veľmi kruto potlačená a samotný vodca, 

ktorý sa vydával za mesiáša, bol popravený. Obraz a nápis na minci, ktorú 

Isusovi dali, mali upozorniť farizejov na skutočný právny stav ich vlasti. 

Mali si uvedomiť, komu sú politicky podriadení. Všeobecná odpoveď 

Isusova o plnení povinností voči štátu svedčí o tom, že štát a jeho 

predstavitelia i podľa Božieho zákona oprávnene žiadajú od podriadených 

poslušnosť a dane. Podľa Isusových slov však nijaké ľudské ustanovenie 

nemôže zrušiť Božie požiadavky, lebo Boha máme poslúchať viac ako 

ľudí3. Vieme ako v Izraeli v tom čase nenávideli všetci colníkov, ktorých 

považovali za kolaborantov, a to iba preto, že vyberali dane pred vstupom 

do mesta a tieto financie (dane) končili v rukách Rimanov. Veľmi prísne 

                                                 
1 JOHNSON, L.: Evangelium podle Lukáše. Karmelitánske nakladatelství Kostelní 
Vydří 2005, s. 378. Išlo o ohováranie a prekrúcanie Isusových slov, že je proti plateniu 
daní, a keď poukazuje, že je Synom Dávidovým, ktorého trón je po pravici Boha, čiže 
neuplatňuje si nejaké vladárske pozemské ambície. MULLER, P. G., Evangelium sv. 
Lukáše. Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1998, s. 163. Je pravda, že 
Christos založil Cirkev, ktorá pôsobí na zemi, avšak už samotným apoštolom, keď im 
umyl nohy, ukázal, že kňazská služba je skutočne službou iným.  
2 Bližšie o tejto vzbure hovorí Gamaliel: „Lebo prednedávnom povstal 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 rozpŕchli“  (Sk 
5, 36). Podľa všetkého išlo o vzbúrencov, ktorí sa vzbúrili na konci panovania Herodesa 
Veľkého (r. 4 po Chr.) alebo krátko po jeho smrti. Odborníci riešia otázku 
(ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т. 3. s. 43), či obaja vyššie menovaní buriči 
používali meno Teudas. 
3 Slová, ktoré zo Svätého Písma zacitujeme, povedali sv. apoštoli Peter a Ján pred 
veľradou, zákonníkom, farizejom a veľkňazom potom, čo hlásali Evanjelium 
zmŕtvychvstalého Christa. „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako 
Boha“ (Sk 4, 19).  
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však vyžadovali vyberači chrámovej dane od Petra, aby Isus platil daň1. 

Pri samotnom výsluchu, keď Pilát sa obrátil k národu a pýtal sa: 

„Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kňaza, 

iba cisára“2. Ak bolo treba odsúdiť Christa, vtedy boli aj najvyšší 

duchovní predstavitelia ochotní diplomaticky a na istý čas uznať prvenstvo 

rímskeho cisára a vôbec si pritom nespomenuli na kráľa Herodesa, keďže 

ten nemohol vykonať trest smrti. Synedrion mohol odsúdiť na smrť, avšak 

s rozsudkom sa musel stotožniť najvyšší rímsky predstaviteľ v Palestíne 

a následne ho rímski vojaci aj zrealizovali.  

Slová, ktoré adresoval sv. apoštol Pavol mladej rímskej Cirkvi chcel 

podľa sv. Jána Zlatoústeho zdôrazniť, že Christos ustanovil svoje 

                                                 
1 „Keď prišli do Kafernauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: 
„Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“ Keď potom vošiel do domu, 
Isus ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi 
poplatky a dane? Od svojích synov, či od cudzích?“ On odpovedal: „Od cudzích.“ A 
Isus mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď 
k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. 
Vezmi ho a daj im za mňa i za seba“ (Mt 17, 24-27). Ak by Christos a Jeho učeníci 
odmietli platiť chrámovú daň, židia by ich už nepovažovali za židov. Deti kráľov však 
neplatili dane, ktoré boli použité na udržiavanie kráľovských budov, a preto aj Boží Syn 
nemusel platiť chrámovú daň, pretože jeruzalemský chrám bol Božím, t. j. Jeho domom. 
Po zničení jeruzalemského chrámu v r. 70 po Chr. ako udáva Jozef Flávius (Bell 7, 
218), Rimania nezrušili platenie dane, ale vyberali pol šekelu na chrám Jova 
Kapitolského v Ríme. HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Karmelitánské 
nakladatelství Kostelní Vydří 2003, s. 290-291. Chrámovú daň platili bohatí i chudobní 
rovnako a dokonca aj židia žijúci v diaspore mimo Palestíny. Povinnosť platiť sa 
vzťahovala na mužov, ktorí dosiahli vek 20 rokov, a financie sa použili pre podporu 
Jeruzalemského chrámu. Po zničení Jeruzalemského chrámu r. 70 po Chr. ako udáva 
Lopuchin (Tolkovaja Biblija, T. 3, s. 288-289) zneužili Rimania tieto financie na 
podporu pohanského chrámu Jupitera Kapitolského v Ríme. 
2 Jn 19, 12-16. Každý, kto je poverený zodpovedným úradom, musí Bohu účtovať, či 
verne a svedomite vykonával svoje povinnosti a či nezneužil svoje práva. Židia, najmä 
ich predstavitelia, majú väčšiu vinu než Pilát, lebo mohli a mali vedieť, kto je Isus. Pilát 
už predtým cítil akýsi vnútorný nepokoj alebo obavu, že napriek presvedčeniu o Jeho 
nevine dal Christa týrať ako zločinca. Teraz však, keď počul, že sa robí Božím Synom, 
bál sa ešte viac. Možno ho znepokojovala myšlienka, že by to azda predsa mohol byť 
nejaký boh v ľudskej podobe, alebo nejaký poloboh, takže, keby Ho odsúdil, zvolal by 
na seba trest a božskú pomstu. HERIBAN, J., Sv. Písmo Starého i Nového Zákona. 
Trnava 1996, s. 2305. 
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prikázania nie preto, aby zvrhol občiansku správu a zriadenie, ale aby jej 

pomohol, aby sa im lepšie darilo v riadení ľudí...Pritom chcel zdôrazniť, že 

„podriadiť sa svetskej moci“ neplatí iba pre svetských ľudí, ale aj pre 

všetkých kňazov, mníchov, apoštolov, evanjelistov, prorokov1. 

Podriadením sa svetskej moci človek neprichádza o zbožnosť a svoju vieru 

a to preto, že sa v prvom rade podriaďuje Bohu a až tak následne svetskej 

moci. Z dejín Cirkvi však vieme, že keď kresťanov v 2.-3. storočí začali 

obviňovať pohania z „ateizmu“, pretože nechceli prinášať obete 

obrovskému panteónu pohanských božstiev, ktorého súčasťou bolo aj 

pohanstvo ako štátne náboženstvo2 a bolo to proti ich vnútornému 

presvedčeniu, kresťania pokojne prijímali smrť s pokorou a vierou 

v záhrobný život. Ak bude kresťan žiť podľa Božích prikázaní, nemal by 

mať problém s dodržiavaním svetských zákonov a smerníc. Zvlášť, ako 

udáva sv. Ján Zlatoústy v 4. storočí, keď mohli kedysi kresťania počúvať 

ako nadriadených pohanov, o to viac môžeme počúvať svetských predsta-

viteľov, ktorí sú kresťanmi. Samozrejme, že v čase, keď Konštantín Veľký 

zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami, a teda aj s pohan-

stvom, už sa do vládnych a administratívnych postov mohli dostať aj 

kresťania.  

Každá vláda, ktorá vládne, je dopustená Bohom, nepozerajúc, či ide 

o kresťanskú alebo pohanskú. To už všemohúci Boh dáva podľa svojho 

zváženia v ľudských dejinách. Niekedy ľudia nevedia pochopiť, prečo do-

púšťa k moci bezbožnú vládu, ale to treba vnímať podľa slov príslovia: 

„Všetko zlé je na niečo dobré“. Práve bezbožnú vládu dopúšťa k očisteniu 
                                                 
1 НИКАНОР, К., Толковый апостол, Т. 2., Москва 2008, s. 126. 
2 Podobne postupovali kresťania v totalitnom režime napr. v ZSSR, keď štátnym 
náboženstvom sa stal „vedecký ateizmus“. Za novomučeníkov a svedkov viery 
kanonizovala Ruská pravoslávna cirkev r. 2000 okolo 1300 biskupov, kňazov, mníchov, 
mníšok a laikov. Štatistiky v ZSSR udávajú za celé obdobie totalitného režimu 
vyvraždených okolo 200 000 klerikov.  
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Cirkvi, keď dochádza k duchovnej stagnácii, pretože pri prenasledovaní sa 

kresťanstvo očisťuje a krv mučeníkov je semenom novej viery. Podobne 

ako sa zlato zbavuje nečistoty v ohni, taktiež aj železo rozpálené v ohni sa 

pri kovaní dokáže upraviť a spracovať a tým získava na svojej hodnote.  

Sv. apoštol Pavol vyššie uvedenými slovami, v ktorých nabáda k reš-

pektovaniu a úcte k svetskej vláde a jej predstaviteľom, i napriek tomu, že 

je pohanská, nevraví, že sa jej máme podriaďovať aj vtedy, keď nás núti do 

niečoho, čo je to v rozpore s učením Cirkvi. Aplikácia duchovného odkazu 

sv. apoštola Pavla je smerodajná aj pre kresťanov žijúcich v treťom 

tisícročí. Všetky dobré zákony a usmernenia treba plniť a rešpektovať. 

Každý kresťan, ktorý žije podľa Božích prikázaní, žije určite aj v súlade so 

zákonmi štátu. Boh dal svoje desatoro1 ešte Mojžišovi a v nich je 

obsiahnuté mnoho problémov, ktoré v súčasnosti rieši rozmieňaním na 

drobné aj súčasná legislatíva, ktorá trestá človeka, ak sa proti zákonu 

previní. Je na škodu, že dnes ľudia v niektorých prípadoch nerešpektujú 

Božie prikázanie, nežijú podľa svojho svedomia, a preto majú súdy čoraz 

viacej práce. Práve na to poukázal jeden z posledných velikánov 

hovoriacich pravdu Alexander Solženicyn a to, že ľudia, ktorí budú 

používať iba právnické vyjadrovanie a každý sa už bude vyjadrovať iba 

prostredníctvom svojho právnika, svedčí o veľkom úpadku ľudstva. 

K tomuto asi pravdepodobne ľudstvo smeruje. Ľudské slovo stráca svoj 

význam, človek si nestojí za svojím slovom a človek sa nedokáže dohodnúť 

s iným človekom a vyriešiť si svoj problém. Následne tieto problémy riešia 

sudcovia na súdoch.  

                                                 
1 2Mjž 20, 1-21. 
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Nie náhodou sa dodnes Pravoslávna cirkev v bohoslužbách modlí za 

každú vládu,1 aby dobre riadila štát a vydávala správne zákony, ktoré budú 

užitočné a spravodlivé. Je však otázne, či ľudia, ktorí vstupujú do politiky 

a do vlády „v týchto posledných časoch“, sú dostatočne otvorení pôsobeniu 

Božej milosti a či si vôbec uvedomujú, že sú Božími nástrojmi a či sa 

zákony niekedy„nevyrábajú“ iba pre niektorú skupinu ľudí v štáte, aby sa 

niekto mal dobre. Častokrát v médiách pri dokumentárnych filmoch, keď sa 

skúmajú z historického a politického uhla pohľadu rôzne vládne systémy, 

napr. monarchie, zaznievajú sarkastické komentáre, že panovníci verili 

v to, že na čele štátu sa dostali preto, že si ich Boh vyvolil. V mnohých 

prípadoch dostávali na panovanie požehnanie od najvyššieho predstaviteľa 

Cirkvi, napr. posledný ruský cár sv. muč. Nikolaj II. Romanov bol Ruskou 

pravoslávnou cirkvou intronizovaný podobne ako sa to kedysi dávno dialo 

pri ustanovovaní biblických kráľov v Starom Zákone: Saula2, Dávida3 či 

Šalamúna,4 keď boli prorokmi pomazaní sv. olejom. Teokracia, ktorá bola 

známa v izraelskom národe do príchodu Christa a to, že najvyšším 

Vládcom je Boh a kráľ je jeho nástrojom, mala svoje opodstatnenie. Vždy 

bolo dobre, ak si panovník uvedomoval, že raz sa za to, čo urobil, bude 

                                                 
1 Vo všetkých bohoslužbách Pravoslávnej Cirkvi sa vždy modlíme za vrchnosť. „O 
bohochranimij deržavi našej, pravitelech i vojinstvi jeja, Hospodu pomolimsja“ – „Za 
našu Bohom ochraňovanú vlasť, jej predstaviteľov a vojsko, pomodlime sa k 
Hospodinovi“ (voľný preklad). Pozri Mirna jektenija, večerňa, s. 13, utreňa, s. 53 
a liturgia, s. 98. Služebnik, Moskva 2000. 
2 „Nato vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: 
„H ľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojím dedičstvom!“ (1Sam 10, 1). 
3 „Pán povedal Samuelovi: „Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, 
aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa 
k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa“  (1Sam 16, 
1). 
4 „Nato kňaz Sadok, prorok Nátan, Jojadov syn Banaiáš, Kereťania a Feleťania išli 
dolu, posadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a zaviedli ho ku Gihonu. Kňaz Sadok 
vzal zo stanu roh s olejom a Šalamúna pomazal. Potom trúbili na trúbu a všetok ľud 
volal: „Nech žije kráľ Šalamún!“ Potom všetok ľud vystupoval za ním, ľudia hrali na 
flautách a radovali sa tak veľmi, že sa až zem pukala od ich jasotu“ (1Kr 1, 38-40). 
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zodpovedať Najvyššiemu na poslednom súde. V dejinách poznáme mnoho 

mocichtivých panovníkov1 a diktátorov,2 ktorí sa nikoho a ničoho nebáli 

a svojou krutovládou spôsobili mnohým ľuďom utrpenie. Bázeň pred 

Najvyšším nie je na škodu, ale pomáha aj vysokopostavenému človeku si 

uvedomovať zodpovednosť svojej služby. Aj vrchnosť si musí 

uvedomovať, či robí dobré, alebo zlé pre národ. Aj keď niekedy je veľmi 

ťažko definovať, čo je dobré a čo je vlastne zlé. Veríme, že Božie 

prikázania sú pre kresťanov vlastne „dopravné značky“, ktoré im pomáhajú 

vyhýbať sa úrazom, materiálnym, fyzickým a duchovným škodám pri 

svojom napredovaní a „cestovaní“ po tomto dočasnom svete.  

Veríme, že tento príspevok pomôže čitateľovi sa zorientovať 

v kresťanskom nazeraní na svetskú vrchnosť a v modlitbe sa obráti 

k veľkému misionárovi a apoštolovi národov Pavlovi, keďže tento bol 

vyhlásený Cirkvou za rok (2009 )svätého apoštola Pavla. Ďakujeme Ti, 

svätý apoštol Pavol, za rady, usmernenia, vierouku a za všetko to, čo si 

nám zanechal vo svojich listoch. 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 

DONAHUE, J. R., Harrington, D. J.: Evangelium podle Marka. 

Karmelitánskej nakladatelství Kostelní vydří 2005. 

JOHNSON, L.: Evangelium podle Lukáše. Karmelitánske nakladatelství 

Kostelní Vydří 2005. 

LIMBECK, M.: Evangelium sv. Marka. Karmelitánske nakladatelství 

Kostelní Vydří 1997. 

MULLER, P. G.: Evangelium sv. Lukáše. Karmelitánske nakladatelství 

Kostelní Vydří 1998. 

                                                 
1 Nero, Napoleon. 
2 Hitler, Stalin, Musollini. 



 25

HARRINGTON, D.: Evangelium podle Matouše. Karmelitánské 

nakladatelství Kostelní Vydří 2003. 

HELAN, P.: Duce a kacíř. Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha 

„Ján Hus, muž pravdy“, Brno 2006. 

HERIBAN, J.: Sväté Písmo Starého i Nového Zákona. Trnava 1996. 

PAULIČKA, I.: Všeobecný encyklopedický slovník G-L. Bratislava 2005. 

Služebnik, Moskva 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


