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TALMUD, CHARAKTERISTIKA HALACHY A HAGADY  

A ICH VIEROUKA A MRAVOUKA 

 

Po Tóre bol talmud najvýznamnejší židovský náboženský spis, ktorého 

štúdium sa rozvíja najmä v židovských vysokých rabínskych školách 

tzv. ješivách1. V podstate ide o zbierku židovských poučiek dogmatickej, 

nábožensko-etickej a právnej povahy2. Pravoslávna encyklopédia3 definuje 

Talmud ako knihu, židovské učenie – zbierku nábožensko-právnych noriem, 

ktorá obsahuje poznatky z rôznych vied a to teozófie, etiky, histórie, poézie, 

exegetiky, matematiky, prírodných vied a medicíny. Išlo o dielo ľudí tzv. 

Veľkej Synagógy, farizejov, ktorí zvíťazili nad saducejmi. Ich počiatok práce 

nachádzame od oslobodenia po babylonskom zajatí, keď sa okolo Ezdraša 

a Nehemiáša zjednotili knižnici – soferim, grécky – γραμματεις, ktorí sa 

zaoberali výkladom kníh zákona a snažili sa ich uchovať prostredníctvom 

prepisovania spisov.  

                                                 
1 Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž. Bratislava 2005, s. 480. V oficiálnom vyhlásení rabína 

Morrisa N. Kertzera v mene Amerického židovského výboru je Talmud právny kód, ktorý 
formuje základy židovského náboženstva a učebnicou, používanou na školenie rabínov. 
Talmud sa skladá zo 63 kníh, právnych, etických a historických citátov starodávnych 
rabínov. Knihy – traktáty majú celkovo 523 kapitol. V 3. storočí po Chr. Juda Nasi podelil 
knihu na jednotlivé časti a to: 1. Zeraim – Siatie, ktoré obsahuje predpisy o modlitbách pri 
jedení plodov, bohoslužby a vďakyvzdania za úrodu. 2. Moed – Sviatky. Pojednáva všetko 
o sviatkoch, sobote a pôstoch. 3. Našim – Ženy. Pojednáva všetko o svadbe a rozvode. 4. 
Nezikin – Poškodenia. Pojednáva o škodách, stratách a súdoch. 5. Kodašim – Svätyňa. 
Pojednáva o obetách, o svätyni. 6.Tegarot – Čistota. Pojednáva o rituálnej a spoločenskej 
hygiene.  

2 Veľký slovník cudzích slov. Red. S. Šaling a kol. Prešov 2003, s. 1238. 
3 Полный православный энциклопедический словарь. Т. 2. Москва 1992, s. 2142. 
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Talmud je židovské učenie, ktoré pozostáva z Mišni1 a Gemari2, ale jej 

charakteristickou črtou tvorí učenie tzv. Midraš, ktorý pozostáva z Halachy 

a Hagady. Keďže Gemara sa našla v dvoch variantoch v Jeruzaleme3 

a Babylone4 podľa miesta nálezu sa stretávame s pomenovaním Talmud 

jeruzalemský5 nájdený okolo r. 400 po Chr., alebo Talmud babylonský6 okolo 

r. 500 po Chr. Babylonský talmud je obsahovo trikrát väčší ako Jeruzalemský 

talmud7. Babylonský talmud obsahuje na pravom kraji – stĺpci Rašího 

komentáre a na ľavom kraji – stĺpci neskoršie komentáre tzv. tosafistov8. Prof. 

Nikolaj Jeleonský9 poukazuje, že babylonskí rabíni písali svoje traktáty 

v duchu Talmudu na rozdiel od palestínskych rabínov, ktorí zasvätili svoju 

prácu viac mazoretským textom. Od čias príchodu arabov na Pirenejský 

                                                 
1 Výklady na Starý Zákon, ktoré sa tiež nazývajú druhým zákonom. Mišna bola napísaná 

v hebrejčine. 
2 Výklad na Mišnu. Gemara bola napísaná v aramejčine a dokumentuje rôzne diskusie 

o Mišne a obsahuje rôzne príbehy, povesti, žarty, astrológiu a mnoho iných tém.  
3 Strediskom rabínskej vzdelanosti v Palestíne bola Galilea, avšak v 3. – 4. storočí to boli 

mestá Tiberias, Sepforis, a Cezarea. Jeruzalemský Talmud, ktorý je tiež nazývaným Talmud 
západu, zostavovalo niekoľko generácii učencov zvaných amoraim neskôr už nazývaných 
talmudisti. (JOHNSON, P.: Dějiny židovského národa, s. 150). Amoraim v doslovnom chápaní 
boli vykládači Talmudu. (Pozri Полный православный энциклопедический словарь, cit. dielo, 
s. 2142. 

4 V Babylone boli strediska rabínskej vzdelanosti od 3. – 6. storočia v mestách Nehardea, 
Pumbedita, Machúza a neskôr zvlášť Súra.  

5 Označovaný tiež ako “talmud erec jisrael“ – Talmúd izraelskej zeme napísaný po hebrejsky, 
alebo „talmúda dema araba“ – Talmud západu napísaný po aramejsky. Jeruzalemský 
talmud bol zväčšia písaný západoaramejským nárečím a len niektoré jeho časti sú 
v hebrejčine. Jediný rozsiahlejší rukopis Jeruzalemského talmudu je dnes majetkom 
univerzitnej knižnice v Leidenu. Vytlačený bol D. Bombergom v Benátkach r. 1523-1524. 

6 Označovaný tiež ako „talmúd bablí“, alebo v aramejčine „talmúda debabel“. Úplný rukopis 
z r. 1343 je uložený v Mníchove. O písomné spracovanie babylonského talmudu sa najviac 
zaslúžil Raší v r. 352-427. M. Bič ho v svojom diele nazýva R. Aši. Ďalej v jeho diele 
pokračovali dve rabínske generácie tzv. saborajovia – bádajúci a gáónovia – slovutný. Do 
angličtiny bol babylonský talmud preložený M.L. Rodkinsonom v r. 1918.  

7 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 679. 
8 wikipedia.org/wiki/Talmud. V češtine nachádzame pomenovanie Toseftistov. Išlo 

o dopĺňovačov, ktorí dodávali a zapracovávali nové veci do Mišny.  
9 ЕЛЕОНСКИЙ, Н.: Краткий очерк истории Ветхозаветнего текста. Москва 2005, s. 308.  
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poloostrov prišli židovskí rabíni z východu na západ so svojimi 

starozákonnými zvitkami a talmudom. Následne bol Talmud preložený do 

arabského jazyka.  

Halacha určuje ako sa má žid správať, predpisuje mu pravidlá, 

usmerňuje ho vo všetkých životných situáciách. Preto tiež halacha sa môže 

nazvať zákonnou cestou, alebo cestou zákona. Halacha obsahovala zväčša 

zákon a obyčaje a tradície a považovala ich z pohľadu autority za nemennú 

pravdu, ktorú bez komentára sú povinní židia plniť a podriadiť sa im.1 Avšak 

nachádzame v nej veľa nepodstatných a vonkajších vecí, obyčajného 

formalizmu, ktorý nevystihuje duch zákona, ale vyzdvihuje skôr literu. Išlo 

o suché, mŕtve, obradové a bezduché chápanie Starého Zákona, ktoré bolo 

vyzdvihnuté za posvätné a potrebné bezpodmienečne splniť2. Biskup Michal 

hovorí: „Najväčším vyjadrením tohto mŕtveho vysvetľovania Biblie v priebehu období 

je Talmud, zborník zapísaných rôznorodých tradícii, cez prizmu ktorých sa chápalo 

Božie Písmo“3. Halacha dáva veľmi striktné usmernenia pre žida ako má 

vstávať z postele, ako sa obliekať, umývať, ako si strihať nechty, aké jedlá 

môže kedy jesť, koľko hodín po mäsitej strave môže používať mliečnu stravu4 

a naopak, ako ma krájať zviera, akú časť zo zvieraťa môže jesť a ktorú nesmie, 

v akých situáciách nesmie jesť vôbec. Ďalej rieši také otázky ako: či je možné 

jesť vajce znesené v sobotu, či je možné zasvietiť alebo zhasiť svetlo v sobotný 

                                                 
1 ЮНГЕРОВ, П.: Введение в Ветхий Завет К 1. Москва 2003, s. 401-402. 
2 Isus Christos v evanjeliách im veľakrát vyčíta formálne plnenie zákona, kde sa dôraz kládol 

na literu a nie duch zákona.  
3 МИХАИЛ, Е., cit. dielo, s. 7. 
4 Isté dievča, ktoré nedávno pracovalo v domácnosti ortodoxných židov vo Švajčiarsku, mi 

povedalo, že nože, vidličky, taniere a misky, ktoré sa používajú pri konzumácii mliečnych 
výrobkov, sa umývajú v jednom umývadle – drese a tie, čo sa používajú pri mäsitých 
jedlách, sa umývajú striktne v inom drese.  
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deň1 atď. Do veľmi malých detailov rozpracovali tieto traktáty a je to zrejmé 

napríklad z toho, že v Talmude nachádzame viac ako 3000 miest ohľadne 

zakázaného jedla. 100 zmienok nachádzame ohľadne umývania rúk. Ako soliť 

mäso nachádzame v Talmude 200 krát. Ohľadne sviatkovania sobotného 

pokoja nachádzame 949 usmernení. Jedno z nich dokonca zakazuje pľuvať 

židovi v sobotný deň. Autorita Hagady v porovní s Halachou bola oveľa 

nižšia. Hagada, ktorá sa nachádza v Talmude obsahuje rôzne príbehy, 

legendy, matematické hry, podobenstvá, alegórie, teoretické pravdy, morálne, 

historické, apokryfne a básnické svedectvá objasňujúce predpisy halachy, ako 

ich uplatniť v živote, napísané formou povesti. Na základe týchto „pravidiel“ 

sa mohol mať jeden verš zákona podľa svedectva Einsemengera 250 – 70 

a dokonca až od 600 – do 1000 výkladov. Archimandrita Augustín3 poukazuje 

na to, že tak, ako v halache nachádzame veľa zbytočných podrobností 

a škrupulóznosti aj v hagade je mnoho rôznych škodlivých básní a rozprávok 

a rôznych nehodných a nedôstojných vecí, ktoré môže vytvoriť len samotný 

rozum, divoká a bujná, nespútaná fantázia4. 

 

Vierouka Talmudu 

V porovnaní so starozákonným zjavením sa Talmud veľmi odlišuje, čo sa 

týka vierouky. Učenie o Bohu je veľmi skreslené krajným antropomorfizmom 

a božský život samotného Boha v čase a priestore sa predstavuje v obraze 

človeka obrovskej veľkosti. Tento Boh, prísne konštatujúc, nemá nič spoločné 

                                                 
1 Spomínam si na príbeh prof. A. Podhajeckého, ktorý mi rozpovedal počas môjho štúdia na 

PBF. Bolo to ešte pred druhou svetovou vojnou, keď v rodnej dedine ho židia v sobotu 
volali zapáliť sviečku a oheň v peci a za to si vyslúžil cukrík.  

2 EINSEMENGER. Entdecktes Iudenthum. 1, 9. 1, s. 453-457. 
3 АВГУСТИН, А.: Руководство к основному богословию. Харвест 2004, s. 329-335. 
4 Napr. hagada o smrti Mojžiša, o Šamire a Šalamúnovi a iné. Prof. Jungerov privádza 

v ruštine známy apokryf knihu Henocha ako charakteristické dielo židovskej haggady.  
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so starozákonným Jahvem. V talmude aj preto dostáva zvláštne meno – 

Šechina t.j. božstvo viditeľné, zmyslové a hmatateľné. V Talmude sa 

matematicky vypočítava Jeho miera, vypočítava sa Jeho rast a podrobne sa 

hovorí aké ma Šechina plecia, ruky, nohy, krk, brada, aké veľké vzdialenosti 

sú medzi očami a obočím. Takýto Boh má podobné záujmy ako človek 

a v Talmude sa hovorí, že Šechina niekoľko hodín počas dňa študuje Talmud, 

potom sa hraje s Leviatanom, každé ráno berie pri modlitbe na seba tefilim 

a modlí sa za to, aby jeho hnev nebol silnejší ako jeho milosť. Často plače kvôli 

zničeniu Jeruzalema. Reve ako lev trikrát v priebehu dňa, aby ukázal, že noc 

sa delí na tri nočné stráže a nie na štyri ako si to myslel rabbi Jehuda. 

V priebehu každého dňa sú okamihy, kedy sa Šechina nezvyčajne hnevá 

a taktiež sú okamihy, keď je nesmierne milostivý – milosrdný. Keď sa 

nachádza v stave milosti, vtedy splní každú modlitbu, v čase keď o ňu prosí 

človek hoci by prosil o čokoľvek.  

Kozmosy tvoril Šechina od večnosti avšak stvoril ich ako nedokonalé 

a preto ich ničil po ich stvorení až pokiaľ nestvoril tento svet, ktorý sa mu zdal 

ako dokonalý a v plnosti sa mu páčil. Všetko bolo stvorené preto, aby napokon 

mohol byť daný zákon obriezky. Bez realizácie tohto zákona by Šechina vôbec 

nezačal ani tvoriť svet. Šechina stvoril tiež človeka avšak iba židia sa môžu 

považovať, že majú svoj pôvod od Boha. Všetky ostatné národy boli stvorené 

sedemdesiatimi nižšími božstvami, ktoré obývajú sedem planét zvlášť 

Šatanom – Leviatanom a Lilitou. Duše židov v počte 600 000 boli stvorené 

Bohom pred stvorením sveta a ten ich predurčil na vládnutie. Išlo o zvláštny 

proces božskej bytosti, ktorý bol veľmi blízky prirodzenému rodeniu. Po 

stvorení židovských duší sa Boh stará iba o židov. O všetky ostatné národy sa 

starajú sedemdesiat kniežat – bohov, ktorí sú príčinou ich stvorenia – 
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existencie. Hoci pohania sú teraz nad židmi a riadia ich, príde Mesiáš a tento 

poriadok sa zmení. Predtým než sa Mesiáš stane kráľom dôjde k vojne medzi 

Gogom a Magogom1. V tejto vojne budú vyhubení pohania s výnimkou tých, 

ktorí budú ponechaní, aby slúžili ako otroci v kráľovstve Mesiáša. 

V Josafatovej nížine nastane vzkriesenie všetkých verných židov. Telá židov, 

ktorí zomreli mimo Palestíny sa tu dostanú v sudoch cez podzemné potrubia. 

Anjel smrti bude kriesiť mŕtve telá židov úderom palice po ústach. Každého sa 

následne anjel spýta na jeho meno a každý musí na svoje meno odpovedať 

citátom zo Starého Zákona. Citát musí začínať na prvé a posledné písmeno 

mená dotyčného. Na túto udalosť sa treba pripraviť už počas života,  naučiť sa 

svoj text a aspoň raz za deň ho povedať počas modlitby. Po vzkriesení židov2 

bude obnovený Jeruzalem, postavený chrám a obnovené obrady a prinášanie 

obiet. Nakoniec začne vládnuť Mesiáš a viditeľne slávne bude vládnuť3 

s vernými izraelitami tisíc rokov4. Po kráľovstve Mesiáša nastane kráľovstvo 

nebeské, ktoré bude trvať naveky... 

 Je zaujímavé, že v Talmude nachádzame vyjadrenie, že vzkriesení budú 

iba židia a na druhom mieste sa hovorí o všeobecnom súde a odsúdení 

pohanov. Túto nejasnosť a zavádzajúci údaj nachádzame v Talmude na 

počiatku pri vzniku ľudského pokolenia. Okrem prísneho monoteizmu tu 

                                                 
1 Ez 38, 1-23; 39, 1-29. 
2 Ostatné národy nebudú vzkriesené 
3 Politický mesianizmus je charakteristickou črtou židovského náboženstva a keďže Isus 

Christos nespĺňal ich predstavy pred 2000 rokmi to bol aj hlavný dôvod prečo sa proti 
Nemu postavili a zlikvidovali Ho. V tejto idei pokračujú v súčasnosti sionisti, ktorí 
politicky, ekonomicky a ďalšími spôsobmi pracujú na znovuobnovení Jeruzalemského 
chrámu, kde má vstúpiť a vládnuť nimi očakávaní „Mesiáš“. Podľa názorov Christovej 
Cirkvi sa toto udeje pred koncom sveta, pričom židmi očakávaný Mesiáš bude vlastne 
antichrist, narodený židovskou ženou prostitútkou z Dánovho pokolenia, ktorá bude 
úplným protikladom najsvätejšej panny Márie.  

4 Chiliastické názory o tom, že Mesiáš bude panovať na zemi tisíc rokov sa považujú 
v Christovej Cirkvi za nesprávne a zavádzajúce. 
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nachádzame aj dualistické myšlienky a dokonca sa stretávame aj 

s polyteizmom.  

 

Morálka podľa Talmudu 

Morálka podľa Talmudu nie je o nič lepšia ako jeho vierouka. Podľa 

Talmudu má každý žid plniť dve najdôležitejšie povinnosti – prikázania: a/ 

študovať zákon t.j. Talmud a b/ zabezpečiť pokračovanie svojho potomstva 

plodením detí, aby na svete bolo čo najviac potomkov Abraháma. Tieto 

povinnosti majú plniť predovšetkým muži. Ženská časť populácie má istý 

význam iba preto, že dáva možnosť napĺňať prikázanie ohľadne rodenia detí. 

Čo sa týka zákona nemá k nemu nijaký vzťah podobne ako zákon k nej a to 

z jednoduchého dôvodu, pretože ženu nemožno obrezať.1 Učiť svoju dcéru 

zákonu znamená podľa Talmudu učiť ju umeniu klamať. Vzdelanosť ženy 

nemá prekračovať hranice umenia priasť a šiť. Čo sa týka zákona iba tri 

prikázania má dodržiavať žena. Prvé prikázanie má pozorne sledovať svoje 

periodické cykly a pri menštruácii sa nedotýkať muža. Druhé prikázanie – pri 

pečení chleba hádzať istú časť cesta do ohňa – pravdepodobne pozostatok 

dávnych obiet, keď ženy piekli posúchy a dávali ich kňazom. Tretie prikázanie 

– na začiatku soboty zapaľovať sviečku. Všetky ďalšie povinnosti, náboženské 

a rodinné patria výlučne mužovi, otcovi rodiny. Ponižovanie ženy podľa 

Talmudu spočíva v tom, že bohabojný žid s ňou nemôže rozprávať na 

verejnosti hoci by to bola jeho vlastná manželka. Zakazuje sa, aby jej muž 

pozeral na dlaň, bral od nej peniaze a dokonca stúpal po jej stopách. Dôvod na 

rozvod so ženou je dostatočné aj to, že jej smrdí z úst, že keď pred svadbou 

                                                 
1 Treba však podotknúť, že existuje aj ženská obriezka, ktorá sa z istých predsudkov 

uskutočňuje v niektorých afrických krajinách. O tejto problematike bol natočený film „Kvet 
púšte“, ktorý vyšiel aj v knižnej podobe.  
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zatajila, že má na ruke bradavicu, alebo keď jej treba dvakrát či trikrát 

opakovať jedno a to isté. Taktiež dôvod na rozvod môže byť aj to, že neuvarí 

chutný obed... Preto už rozumieme, prečo žid každý deň ďakuje Bohu za to, že 

ho nestvoril ako ženu, ale ako chlapa. Preto židia veľmi túžia po narodení detí 

mužského potomstva a nie dievčat. V Talmude sa hovorí: „Blahoslovený 

človek, ktorý má detí mužského pohlavia a beda tomu kto má deti ženského 

pohlavia“. 

 Ak sa k polovici národa podľa Talmudu správajú tak len preto, že ich 

nemožno obrezať tak ako sa potom správajú k ostatným národom, ktoré 

nemajú obriezku. Talmud ich nepovažuje za ľudí, ale považuje ich za 

stvorenie nižších božstiev a považuje ich za nepriateľov Boha a Jeho 

vyvoleného národa. Preto všetky ľudomilné predpisy pre ľudí ohľadne 

Starého Zákona k blížnym podľa Talmudu sú ohraničené jediným židovským 

národom. Dočasné a náhodné príkazy ohľadne vyhladenia Amalika a všekých 

kanaánskych národov sú adresované na všetky národy, ktoré nie sú obrezané 

lepšie povedané na všetkých nežidov. Nežidia nemajú zmysel a preto podľa 

Talmudu si nezasluhujú milosť, preto sa židia majú usilovať o ich likvidáciu 

ako svojich i Božích nepriateľov. Kto ich nelikviduje pokiaľ je to možné, 

narušuje Božie prikázanie. Nie vždy je možné doslovne plniť toto prikázanie 

Talmudu t.j. zabíjať všetkých, ktorí nie sú židia, preto Talmud predpisoval iné 

prostriedky ako škodiť nežidom. Talmud zakazuje milovať „akuma“ t.j. nežida 

preukazovať mu súcit, spravodlivosť či zachraňovať ho pred smrťou. Talmud 

priamo dovoľuje klamať, okrádať všetkých „gojov, akumov, kutejov, 

kumilov“, pod ktorými chápeme všetkých nežidov. Taktiež židovské úroky, 

na ktoré všetci nadávajú majú svoj základ v Talmude, pričom znalci Talmudu 
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sa odvolávajú na Mojžišove zákony. V knihe Mojžišovej1 nachádzame: „Ani 

peniaze, obilie, ani nijakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi, len 

cudzincovi“. Toto vyjadrenie nemá charakter rady či odporúčania, ale podľa 

Talmudu je to prikázanie, ktoré zakazovalo židovi dávať čosi bezúročne 

gojovi. Každý otec učil svoje deti požičiavať peniaze na úroky, aby si na to 

zvykli. Talmud dokonca zmenil druhú polovicu tohto prikázania, ktoré znie: 

„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať peniaze na úrok“. Ten dokonca dovoľuje 

dávať peniaze na 20% úrok svojmu bratovi... Na iných miestach Talmud 

hovorí o spravodlivých vzťahoch medzi židmi a nežidmi avšak z dôvodu, aby 

nedochádzalo k zbytočnému napätiu a zároveň k nepriateľstvu s okolitým 

národom. To, čo sa v Talmude vzťahuje k ostatným národom sa vzťahuje aj ku 

kresťanom, ktorí vlastným pomenovaním nikdy v tejto knihe nie sú 

spomenutí. Medzi iným sa v Talmude nachádzajú jasné náznaky na 

kresťanov, ktorých označujú istými názvami. Napríklad galach, nocrim, 

cadok, alebo saducej2, alebo edomiti. Na nich upozorňuje Talmud, keď 

vysvetľuje slovo saducej z verša prvej knihy Mojžišovej3 „stvorme človeka 

podľa nášho obrazu“. Z týchto slov vyvádzajú záver, že existuje mnoho 

bohov, alebo mnoho osôb v Bohu a títo edomiťania, alebo nocrimi,  mávajú 

                                                 
1 5Mjž 23, 19. 
2 Za čias Isusa Christa boli saduceji židovská sekta bohatých a zámožných ľudí, ktorá 

neverila vo vzkriesenie z mŕtvych a v existenciu duchov, ktorá zväčša kolaborovala 
s Rímom, preto ich farizeji aj zéloti - horlivci veľmi nenávideli. Prečo začali nazývať 
kresťanov menom saducej nie je celkom jasné. V dejinnom vývoji náboženského 
smerovania v židovstve zvíťazili farizeji a saduceji boli porazení. V 14. storočí v Byzancii sa 
zachoval rozhovor imperátora Jána Kantakuzina s židom Xenom. Krátku časť z ich dialógu 
znela: Imperátor: „Počkaj, otázkam, ktoré dávaš sa budeme venovať neskôr. Teraz mi 
povedz: Si žid, alebo judej a tiež si saducej, alebo farizej? Xenos odpovedal: „To, že sa 
farizeji veľmi odlišujú od saducejov je všetkým zrejmé. Medzi židom a judejom myslím si, 
ak neprivedieš žiadne argumenty niet žiadneho rozdielu.“ Z vyššie uvedeného dialógu nič 
nenasvedčuje, že by kresťanov v byzancii židia v tom čase nazývali saducejmi. (Pozri 
КАНТАКУЗИН, И.: Против иудеев. Санкт - Петербург 2008, s. 58). 

3 1Mjž 1, 26. 
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prstami a rukou vodorovne a zvislo1 atď. Nenávisť k týmto ľuďom podľa 

Talmudu má byť väčšia než k pohanom. Ak niekto prenasleduje žida s cieľom 

zabiť ho, ten nech sa radšej ukryje v pohanskom chráme než v saducejskom – 

kresťanskom – dáva inštrukciu Talmud. Pretože pohania zavrhujú toho Boha, 

ktorého nepoznajú avšak saduceji – toho, ktorého poznajú2. O týchto ľuďoch, 

ktorí vládnu nad synmi Izraela sa židia doteraz modlia, aby ich Boh v jedinom 

okamihu zničil „nech budú zničení v jedinom okamihu...Vyhub ich, Pane, znič 

ich v jedinom okamihu, poraz ich nečakane pred našimi očami“. 3 

 Vo vzťahu Talmudu a kresťanstva v najstarších častiach Mišni a Tosefty 

sa opisuje ako pomerne dobrý. Kresťania, ktorí sú pomenovaní termínom 

„minim“ žijú spoločne medzi židmi, vstupujú dokonca do manželských 

zväzkov, pijú ich víno a jedia ich mäso. Jediná rôznorodosť medzi židmi 

a kresťanmi je mesiášstvo Christa, v mene ktorého kresťania liečia. Vzťahy sa 

zhoršili v 2. storočí po Christu, keď sa medzi kresťanmi rozširujú gnostické 

učenia, ktoré zakazujú zúčastňovať sa na povstaniach proti Rimanom. Dišputy 

medzi židmi a kresťanmi sa vyhrocujú, pretože rabíni obviňujú kresťanov 

v tom, že oni prekrútili učenie Christa4 a zmenili drahocenné kamene na uhlie. 

                                                 
1 Náznak na žehnanie sa kresťanov. 
2 Je možné že viera vo Svätú Trojicu v Christovej Cirkvi sa mohla zo strany židov chápať ako 

odmietnutie Jahveho – pozn. autora. Pokiaľ ide o kresťanstvo, existujú medzi halachickými 
autoritami spory, ale veľká väčšina ho tiež považuje za pohanské. Je zaujímavé, že islam 
nepovažujú za pohanský. Hinduisti, budhisti, ateisti sú modlári a každý pohan si podľa 
židovského súdu zaslúži smrť.  

3 АВГУСТИН, А., cit. dielo, s. 335. 
4 „Toho Muža“ Vo vyššie spomenutom dialógu Jána Kantakuzina s židom Xenom hovorí 

imperátor toto: „Ničoho sa neboj. Hovor otvorene všetko, čo chceš ohľadne môjho Boha 
Isusa Christa. Znesiem všetky tvoje názory hoci by si chcel povedať aj to najhoršie 
a najhnusnejšie. Hoci čo by si povedal nijako ho neponížiš ani Mu tým neuškodíš. Veď vaši 
otcovia Ho oveľa skôr nazvali klamárom Mt 27, 63, posadnutým samaritánom a On všetko 
skromne znášal a chcel ich zachrániť. Hoci mohol na nich zoslať tisícky bleskov a zemi 
mohol prikázať, aby pohltila tých čo sa Mu rúhali. (Podobne ako sa to stalo v Starom 
Zákone pri vzbure Koreho 4Mjž, 16, 1-50 pozn. autora). Ak sa niekto pokúša strieľať do 
samotného neba nikdy jeho strely nezasiahnu Boha. Ak nebudeš otvorene, slobodne a bez 



- 46 - 
 

Babylonskí učenci už vôbec nepoznajú kresťanov a definujú ich ako „škodlivú 

židovskú sektu“. V celom babylonskom Talmude sa nachádza o Isusovi 

Christovi1 a Jeho učeníkoch iba 46 riadkov. Záujem o Talmud v celom 

hebrejskom svete vzbudili učenci v 7. -10. storočí.2  

Známy starozákonník Miloš Bič píše: „Do začátku novověku však podléhal 

křesťanské cenzuře. Opisovači byli nuceni určitá místa vypouštět, např. Zmínky 

o Ježišovi. Tyto výpustky se ovšem anonymně opisovaly a šířily v drobných sešitcích. 

Od 13. století3 se rukopisy Talmúdu hojně konfiskovaly a pálily. Talmúd dráždil 

rozsahem i obsahem. Nepřehlednost materiálu, nepochopitelná kazuistika, narážky 

a zkrátky vedly k neoduvodněným závěrum a sílily neduvěru a zaujatost křesťanského 

okolí, jež se ve všech dobách projevovala antisemitskými výbuchmi a pogromy. Také 

mezi židy se vyskytovli odpurci Talmúdu napr. kerájci, zatímco novodobé liberálni 

                                                                                                                                                         
strachu rozprávať všetko čo chceš, nikdy nespoznáš poriadne pravdu. Takže bez 
akýchkoľvek pochybnosti, pokojne sa pýtaj na všetko, čo sa ti páči a neobávaj sa žiadnych 
nepríjemností.“ (Pozri КАНТАКУЗИН, И., cit. dielo, s. 61). 

1 V rozhovore Justína Filozofa – Vyznávača s židom Trifonom nachádzame: „Nehovorte bratia 
nič zlé na Toho Ukrižovaného, nerúhajte sa jeho utrpeniu, pretože vďaka Nemu sa môžete uzdraviť 
podobne ako my. Dobre by bolo keby ste prijali naše slová a dali si obrezať radšej srdce a nie 
praktizovať iba telesnú obriezku, aby ste začali správne myslieť. Nerúhajte sa Božiemu Synovi, 
nerúhajte sa Izraelskému Kráľovi a nenapodobňujte svojich učiteľov farizejov, ktorí Vás k tomu 
nabádajú, aby ste tak verejne činili po modlitbách.“ (Pozri ФИЛОСОФ, Ю.: Разгавор с Трифоном 
иудеянином. С.- Петербург 1797, s. 187). Toto apologetické dielo je známe v prvotnej Cirkvi 
a sv. mučeník Justín položil svoj život za Christa r. 167. 

2 БРОКГАУЗЪ, Ф.: Энциклопедический словарь. Т. 23. С.- Петербург 1901, s. 546. 
3 Od 13. storočia sa začínajú útoky na Talmud, ktorý nesprávne chápal Slovo Božie, hlásal 

nenávisť ku kresťanom, a vysmieval sa nad zakladateľom kresťanstva. Aby došlo 
k poznaniu pravdy a víťazstva kresťanstva začali francúzski a španielski králi organizovať 
verejné dišputy teológov a rabínov. Prvý dišput tohto druhu sa uskutočnil r. 1240, v ktorom 
podľa židovského prameňa rabíni skvele odrazili všetky útoky a obvinenia na Talmud. 
O niekoľko rokov neskôr však dopadol dišput zle a v Paríži bolo verejne spálených 24 
vozov rukopisov Talmudu. Ďalšie dišputy na danú tému, ktoré sa uskutočnili v r. 1262 
a potom 1413 boli príčinou toho, že došlo k ďalším 86 zasadaniam, ktoré už nemali nejaké 
nesprávne dôsledky vo vzťahu k židom. Dušputy sa stali zvyčajným javom a v židovskej 
literatúre sa zachovali usmernenia ako viesť dišput s projektmi odpovedí na útoky a otázky 
kresťanských mníchov, sa učili kvôli propagande hebrejský jazyk a študovali hebrejskú 
literatúru. Vlastniť v tom čase Talmud už nebolo životu nebezpečné. Následne na to sa 
začali knihy už tlačiť. (Pozri БРОКГАУЗЪ, Ф., cit. dielo, s. 547). 
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židovstvo jej prostě mlčky neuznáva“.1 Prvé vydanie palestínskeho Talmudu 

vyšlo r. 1523-24 v Benátkach v Taliansku. Prvé vydanie babylonského 

Talmudu vyšlo r. 1482 v Španielsku. Prvé vydanie oficiálneho Talmudu 

dodnes používaného vyšlo r. 1886 vo Vilniuse,  hlavnom meste Litvy. Jedno 

z pravidiel Talmudu2 znie: „Tak ako bol daný zákon – Tóra cez prostredníka 

Mojžiša, aj cez prostredníka t.j. rabína sa má Talmud čítať a vysvetľovať“. 

Záujem o štúdium Talmudu sa prejavil v epoche reformácie v 16. – 17. 

storočí, keď protestantskí teológovia a učenci začali študovať toto dielo, 

pretože sa chceli hlbšie zoznámiť s hebrejskou archeológiou, s aramajčinou 

a novohebrejským jazykom, talmudickou exegézou a talmudickou 

dialektikou. Z tohto obdobia sa zachovalo množstvo prekladov niektorých 

talmudických traktátov, na ktorých pracovali v rámci dizertačných prác. R. 

1711 bol tento záujem prekazený dielom istého haidelberského profesora 

Eizenmengera, ktorý vydal dielo „Entdecktes Judenthum“ – Odhalené 

židovstvo. V tohto diele bolo zozbierané a preložené všetko, čo bolo možné 

dostať z Talmudu, ktorý bol podaný ako zborník hlúpych básni, rôznych 

povier a fantastických zákonov, ktoré nie je možné dodržať.3  

 Talmudská ideológia, viera vo výnimočnosť a výlučnosť židov a ich 

nadľudskú kvalitu, sa stala výhovorkou za všetky hriechy, ktorých sa 

židovský štát dopustil: „Izrael je Bohom vyvolený a všetko čo robí, robí na príkaz 

Boha, a preto nemôže byť kritizovaný. Akákoľvek kritika voči Izraelu je neplatná, 

pretože všetko, čo vykonal a vykoná, robí so splnomocnením Boha a na jeho rozkaz. 

Žiadny ľud na svete, okrem Izraela nebol Bohom vyvolený. Preto Izrael je a vždy bude 

                                                 
1 BIČ, M.: cit. dielo, s. 679.  
2 МИХАИЛ, Е.: Библейская наука. К. 1. Очерк истории толкования Библии, Тула 1898, s. 

3. 
3 БРОКГАУЗЪ, Ф.: cit. dielo, s. 547.  
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v práve, pokiaľ nesplní božské prianie“1. Jeden novinár sa pýtal izraelského 

spisovateľa Izraela Shamíra: „Pán Shamír, nemyslíte si, že politika izraelského 

štátu je v protiklade k židovským hodnotám?“ Shamír odpovedal: „Naopak, je 

v súlade so židovskými hodnotami a židovskou ideológiou, ktorá je uvedená 

v Talmude a v Halache.2 „Po istom čase sa objavilo kabalistické vysvetľovanie 

Sv. Písma založené na počítaní písmen, na ich obmenách a rôznych variantoch 

– najvyššieho štúdia, divokého a cudzieho, o ktorom je lepšie nerozprávať, 

pretože nemá žiadnu súvislosť s tým, čo sa v dejinách stalo“3. Tento príspevok 

ukončím myšlienkou metropolitu Antonija Chrapovického4 v článku 

„Židovská otázka a Svätá Biblia“ a to: „Som pevne presvedčený, že ak sa židia 

budú naďalej učiť svoj zákon a budú študovať diela svojich stredovekých 

rabínov, budú si viac vážiť aj kresťanskú vieru a Rusi s nimi budú radi 

diskutovať o rôznych náboženských otázkach.“ Veď ctihodný Teodosij 

Pečerský v nočných hodinách prichádzal na trh, kde diskutoval s židmi 

o viere. A blažený Hieroným vo svojich exegetických komentároch na 

dávnych prorokov dochádzal k názoru na toho, „ktorý mu pomáhal 

s prekladom textu“ istého žida, že je potrebné povedať, že jeho názory boli 

veľmi fundamentálne a často sa približovali k čistému kresťanstvu. V závere 

chcem pripomenúť, že medzi Pravoslávnou cirkvou a Židovskou náboženskou 

obcou sa v súčasnosti vedie oficiálny dialóg na najvyššej odbornej 

a náboženskej úrovni. 

 

 

                                                 
1 BUBER,1973 prevzaté z knihy The bible and colonialism, s. 225. In: http://kredo.sk/ 

bformu/topic.asp?Topis_ID=2120, s. 3-4. 
2 Citát bol široko publikovaní vo svetových médiách a na shamírovej webovej stránke.  
3 МИХАИЛ, Е., cit. dielo, s. 7. 
4 ХРАПОВИЦКИЙ, А.: Новый олыт учения о богопознании. С.- Петербург 2002, s. 135-136. 


