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STAROZÁKONNÉ NÁBOŽENSTVO A KRESŤANSTVO1 

 

Starozákonné židovské náboženstvo bolo výnimočným fenoménom 

v dokresťanskom pohanskom svete. Viera v jediného Boha Stvoriteľa, večný 

život a vzkriesenie, spravodlivú odmenu v záhrobí, strohé usmernenie 

a morálne predpisy, morálna čistota kultu, zákaz ľudských obiet a mnoho 

iného bolo nesporne veľkým Božím darom pre izraelský národ. Išlo o dobrý 

kvas, ktorý mal pôsobiť aj na okolité kmene a národy. Viera v príchod 

Pomazaného Spasiteľa dávala nádej na prekonanie rôznych životných 

poblúdení a „nútila“ Židov pripravovať sa na stretnutie s Ním. Táto viera im 

pomáhala sa nábožensky aj duchovne namáhať a patrične žiť. Starozákonné 

zjavenie dáva úplný a dokonalý obraz stvorenia sveta, pôvodu človeka ako aj 

pádu prarodičov. Náboženstvo Starého Zákona malo nesporne veľký vplyv 

a význam na staroveký svet.  

Starozákonné zjavenie obsahuje konkrétnu cennosť aj v kresťanskej 

epoche. Najdôležitejšie je to, že prorocky poukazuje na Spasiteľa Christa. Tieto 

proroctvá nás ohromujú presnosťou svojich chronologických, geografických, 

genealogických predpovedí, ktoré sa naplnili na Isusovi Christovi. Každý 

úprimný človek, ktorý bez predsudkov hľadá pravdu, môže v Ňom uzrieť 

Bohom prisľúbeného Mesiáša.  

Mnohé ďalšie zjavenia Starého Zákona sa principiálne naplnili2a to 

Christovou blahou zvesťou. Sú to predovšetkým pravdy o Trojjedinom Bohu, 

vtelení Boha, o Mesiášovi a Jeho obeti na kríži a Jeho Vzkriesení, o Nebeskom 

                                                 
1 ОСИПОВ, А.: Путь разума в поисках истины. Москва 1999, s. 292-299. 
2 Mt 5, 17. „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov: neprišiel som ich zrušiť, ale 

naplniť“. 
V gréckom texte je sloveso πληρωοσαι (infinitivaorist, activ od πληροω – naplniť, splniť, 

dokončiť). 
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Kráľovstve, ktoré nie je vonkajšie, ale je vo vnútri človeka. Toto kráľovstvo nie 

je ideálom pozemského „šťastia“1, ale Duchom Svätým, ktorého sme dostali2.  

Podľa porovnania Starého Zákona Christos nie je židovský pozemský 

kráľ, nie je politický reformátor, nie je ten, ktorý dokáže zabezpečiť dobrý 

materiálny život premenením kameňov na chleby3, nie je to človek, ktorý 

zabezpečí krátkodobé rýchlo pominuteľné telesné pôžitky, ale je to Chlieb 

a večná Cesta, Pravda a Život4 pre celé ľudstvo vo večnej existencii Božieho 

Kráľovstva.  

Veľký kontrast je medzi Starým Zákonom a evanjeliovým učením 

ohľadne spravodlivosti. „Zákon“ vyzdvihuje dva pravdy, dve morálky: jedna 

pre vnútorné vzťahy medzi Židmi a druhá pre vzťahy s ostatnými národmi. 

Evanjeliová spravodlivosť je iba jedna a vyžaduje lásku k všetkým ľuďom bez 

rozdielu.  

Nový Zákon dáva principiálne nové a iné chápanie Božej vyvolenosti. 

Bohom vyvolený nie je ten, kto sa narodil telesne a z krvi ako Žid, ale „ten, kto 

je židom vnútorne a to obrezaným srdcom, žijúceho podľa ducha nie podľa litery“5. 

„Lebo v Christovi Isusovi ani obriezka nič neznamená ani neobriezka, ale viera činná 

skrze lásku“6. Vďaka príchodu Christa sa končí vonkajšia a národnostná – 

nacionálna vyvolenosť a tiež existencia celého starozákonného náboženstva 

so všetkými jeho obetami, nariadeniami a zákonmi, „pretože koniec zákona je 

Christos“7. Vďaka Nemu, pretože sa zjavil na Zemi „ste Vy vyvolený národ, 

                                                 
1 Rusky – благоденствия, hebrejsky – šalomom. 
2 Rim 5, 5. 
3 Mt 4, 3- 4. 
4 Jn 14, 6. 
5 Rim 2, 28-29. 
6 Gal 5, 6.  
7 Rim 10, 4: „Veď cieľom zákona je Christos“ . Mt 5, 18: „Veru hovorím vám: Kým sa nepominie nebo 

a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní“.  



- 61 - 
 

kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne 

skutky ...pretože teraz ste Boží ľud“.1 Je to Cirkev, členmi ktorej sú všetci 

kresťania a medzi nimi „už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet 

muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Christu Isusovi.“2 

Radostná zvesť Nového Zákona dáva možnosť vidieť, aký nedokonalý 

bol samotný princíp duchovného života starozákonného náboženstva, ktorý 

bol postavený na psychológii človeka, ktorý mal zmýšľanie ako „otrok alebo 

nájomník.“. Takto žiaľ nazeral na Božie prikázania ako zvonku dané človeku – 

ako právne zákony. Starý Zákon, obzvlášť Tóra, bol fakticky náboženstvom 

stroho vyjadreným materialistickým smerovaním. Ukazovateľom duchovnej 

úrovne starozákonného náboženstva sú prísľuby a Božie „hrozby“ dané 

Izraelu za dodržiavanie či nedodržiavanie Bohom daného Zákona. Tieto 

prísľuby sú veľmi pekné: „Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď 

budeš plniť Jeho príkazy, ktoré ti Ja dnes nariaďujem: Pán tvoj Boh, ťa povýši nad 

všetky národy, čo sú na zemi...k tebe dôjdu všetky požehnania....budeš požehnaný 

v meste, budeš požehnaný na poli, požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme 

a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka a čriedy tvojich oviec. Požehnané budú 

tvoje humná a tvoje sýpky. Požehnaný budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať...3 

Taký istý charakter majú hrozby: „Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, 

aby si zachovával a uskutočňoval všetky Jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti Ja dnes 

ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. Budeš prekliaty v meste, budeš 

prekliaty na poli....Prekliate budú tvoje humná....“ atď.4 

Udivuje nás, že vo všetkých týchto prísľuboch, odmenách i hrozbách, 

ktoré majú čisto pozemský charakter, tu absentuje akékoľvek duchovné ciele 
                                                 
1 1Pt 2, 9 – 10. 
2 Gal 3, 28 – 28. 
3 5Mjž 28, 1-14. 
4 5Mjž 28, 15-68 – 3Mjž 26 atď.  
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nejakého učenia o Božom kráľovstve. Niet tu žiadnych myšlienok o večnom 

živote, o duchovných blahách, o spasení. Najvyšší prísľub, ktorý sa dáva 

v Tóre za vernosť Bohu, je tento: „Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na 

zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“1 

Tento slabučký hlas v starozákonnom náboženstve, kde zaznieva idea 

večného, nadzemského spasenia, najvyššieho duchovného ideálu jasne svedčí 

o duchovnej úrovni tohto náboženstva. Čo najviac robilo starozákonné 

náboženstvo – duchovným? Učenie o prichádzajúcom Mesiášovi a viera v Jeho 

večné kráľovstvo. Avšak chápanie tohto najväčšieho zjavenia v Starom 

Zákone, ako aj ďalších právd, podmieňoval fakt, že človek, ktorý to všetko 

prijíma, dosiahol patričný duchovno-morálny stav. Avšak väčšina Židov 

myslela na pozemské kráľovstvo Izraela, ako aj na pozemskú záchranu – 

„spásu“. Dokonca aj apoštoli „sa ho pýtali: Pane, už v tomto čase obnovíš 

kráľovstvo Izraela?“2Tento hlboký materializmus je paradoxom a zároveň 

najzreteľnejšou charakteristickou črtou židovského starozákonného 

náboženstva. Nemusíme hovoriť o tom, že v kresťanstve je principiálne 

odlišné chápanie zmyslu života pretože obraciame svoj pohľad k budúcemu 

mestu3 a sme nabádaní „hľadať najprv Božie Kráľovstvo a jeho pravdy“ 4. 

Charakter starozákonného náboženstva sa viditeľne mení v Žalmoch 

a u prorokov. Tu už zvučí bolesť z hriechu, pokánie, modlitba o čistote srdca5, 

ospevovanie pokory6. Existujú jasné odlišnosti v morálke starozákonného 

náboženstva a v kresťanstve. Ak vo vzťahu k svojim súkmeňovcom – 

súvercom, blízkym i cudzincom Starý Zákon vyžaduje dodržiavanie 
                                                 
1 2Mjž 20, 12. 
2 Sk 1, 6. 
3 „Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce.“Hebr 13, 14. 
4 Mt 6, 51-56. 
5 Ž 50 – Pomiluj mja Bože – v cirkevnoslovanskej Biblii. 
6 Ž 33, 19: 146, 6: Iz 57, 15. 
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spravodlivosti, napr. nezabíjať, neokrádať, necudzoložiť1 atď., vo vzťahu 

k iným národom sa otvára cesta, kde je všetko dovolené. „A keď ťa Pán, tvoj 

Boh vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojím otcom, Abrahámovi, Izákovi 

a Jakubovi, že ti dá veľké a krásne mestá, ktoré si ty nestaval, a domy, plné všetkého 

bohatstva, ktoré si ty nezhromažďoval, cisterny, čo si nekopal, vinice a olivové sady, čo 

si nesadil, a keď z toho budeš jesť a nasýtiš sa“2. Alebo: „Čokoľvek zdochlo, nejedzte! 

Daj to cudzincovi, čo býva v tvojom bydlisku, nech to zje, lebo ty si ľud zasvätený 

Pánovi, svojmu Bohu“3. Aj ďalšie citáty dostatočne svedčia o tom, na akej úrovni 

bola starozákonná morálka. Tieto príkazy sa dávali židovskému národu 

v časoch, keď dobíjali a obsadzovali územia v zasľúbenej zemi v mene Božom. 

To jasne ilustruje starozákonnú morálku.  

Starozákonnú morálku si zvlášť všimol Spasiteľ náš Isus Christos. On 

samotný radikálne zmenil princíp vzťahov medzi ľuďmi a za základný kameň 

medziľudských vzťahov postavil lásku, ktorá nie je závislá na národnosti, 

viere a pohlaví. „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov 

a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: 

„Nezabiješ!“. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde 

každý kto sa na svojho brata hnevá...Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko zub za 

zub!“ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. „Počuli ste, že bolo povedané: 

„Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“ Ale ja vám hovorím: 

                                                 
1 5Mjž 5, 17-19. 
2 5Mjž 6, 10-11. 
3 5Mjž 14, 21. V ruskom preklade je ešte myšlienka v tomto verši, ktorá hovorí o dávaní 

zdochnutého zvieraťa cudzincovi, alebo predaní. (Pozri ЛОПУХИН, А.: ТолковаяБиблия. Т 
1. Петербург 1904-1907, s. 621). Z detstva pamätám na príhodu, keď k nám na faru prišla 
istá Rómka, ktorá sa dozvedela, že nám pred troma dňami zdochli sliepky. Keď otec ako 
kňaz argumentoval, že sliepky sú zdochnuté a že ich zahrabal do zeme v blízkosti hnojiska, 
argumentovala, že zem z nich už všetko vyťahala. Poprosila si motyku a otec jej ukázal 
miesto, kde boli zahrabané. Vykopala ich a zobrala so sebou. Až nedávno pri skúmaní 
rómskej otázky som sa dopočul o istej skupine Rómov tzv. „degeši“, ktorí pojedajú 
zdochliny, ktoré si samozrejme akosi tepelne upravujú.  
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Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli 

synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach...Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú 

odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich 

bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je 

dokonalý váš nebeský Otec“ 1. 

Ohľadne očividnej nedokonalosti Starého Zákona písal apoštol Pavol 

toto: „lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek“2 a ďalej: 

„vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Christa, vypadli3 ste 

z milosti“4. 

Starý Zákon „zotročoval – obmedzoval“ človeka veľkým množstvom 

vonkajších obradových predpisov, podľa, ktorých sa mal Žid riadiť. Tento 

prístup k predpisom ich napokon priviedol k fetišizácii obradovosti zákona, 

„soboty“. Christos takýto prístup odsúdil a horlivým dodržiavateľom zákona 

povedal: „Sobota je pre človeka a nie človek pre sobotu“5.  

V podstate ocenenie starozákonného náboženstva dáva apoštol Pavol 

v liste k Hebrejom: „Tým Duch Svätý naznačuje, že kým stojí prvý stánok, cesta do 

svätyne ešte nie je zjavná. Toto je podobenstvo pre terajší čas, podľa ktorého sa 

prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto prináša 

obetu: lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú 

vonkajšie predpisy, ktoré platia až do času nápravy“6. „Zákon je len tieň budúcich 

dobier, a nie vlastný obraz vecí.... nikdy nemôže urobiť dokonalými tých, čo 

prichádzajú“7. „Veď keby tá prvá zmluva bola bývala bez chyby, nebolo by sa 

                                                 
1 Mt 5, 20-48. 
2 Gal 2, 16. 
3 Lepší termín je odpadli. 
4 Gal 5, 4. 
5 Mk 2, 27. 
6 Hebr 9, 8-10. 
7 Hebr 10, 1. 
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hľadalo miesto pre druhú. Lebo keď ich karhá, hovorí: „Hľa, prichádzajú dni, 

hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu:...keď povedal 

„novú“ vyhlásil prvú za starú: čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku“1. 

Čím sa vysvetľuje nedokonalosť Bohom daného náboženstva Starého 

Zákona?  

Za prvé tým, že Starý Zákon bol iba predprípravou k príchodu Christa. 

Išlo o predobrazný a dočasný charakter2,  išlo iba o tieň budúcich bláh3. 

Za druhé jeho etnickou ohraničenosťou. Všetky starozákonné morálne 

a obradové príkazy boli dané nie celému ľudstvu, ale iba jednému národu, 

vyvolenému, preto, aby splnil konkrétne dielo. Dávali sa národu, ktorý bol na 

istom stupni duchovnej úrovne, morálnych osobitostí a intelektuálnych 

možností atď. Christos, keď odpovedal na otázku farizejov „či je dovolené sa 

rozvádzať mužovi a žene“ vysvetlil, prečo bol daný izraelitom taký nedokonalý zákon. 

Isus im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“4 V tých 

časoch ešte nebolo možné dať dokonalé zjavenie, čiže „samotný obraz vecí“5 

všetkým ľuďom Zeme, preto bol daný iba „tieň budúcich blah“ a to iba jednému 

národu, pričom sa brali do úvahy jeho duchovné a duševné možnosti.  

Za tretie, starozákonné náboženstvo z princípu nemohlo byť dokonalé, 

pretože dokonalosť zjavenia bola daná iba zjavením sa Boha v tele6 a Ním 

spaseného človeka vďaka vlastnej obeti a Vzkrieseniu.  

Preto aj veľký znalec Svätého Písma sv. Ján Zlatoústy hovorí, že 

„starozákonné...je tak vzdialené od novozákonného, ako zem od neba.“7 

                                                 
1 Mk 10, 2-5. 
2 Hebr 7, 18-19, 22. 
3 Hebr 10, 1. 
4 Mk 10,2-5. 
5 Hebr 10, 1. 
6 1Tim 3, 16. 
7 ЗЛАТОУСТ, И.: Полное собрание творений b 12 т. СПб 1900, Т. 6, s. 91. 


