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Kontroverzná reč? – je Ježiš hejter? – dva Ježišove princípy – čo chce zmeniť Diabol? – čo robiť? 

Skúste si prečítať tento text z Evanjelia: „Beda vám, zákonníci a 
farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred 
ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť 
nedovolíte.  15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo 
obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a 
keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, 
ako ste sami!  23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo 
dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v 
zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! 
Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.  24 Slepí vodcovia! 
Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.  25 Beda vám, zákonníci a 
farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú 
plné lúpeže a nečistoty!  26 Slepý farizej, vyčisti čašu najprv 
znútra, aby bola čistá aj zvonka!  27 Beda vám, zákonníci a 
farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré 
zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a 
všelijakej nečistoty!  28 Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom 
spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.  29 Beda 
vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a 
spravodlivým zdobíte pomníky  30 a hovoríte: “Keby sme boli 
žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv 
prorokov.”  31 A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo 
zabíjali prorokov.  32 Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!  33 
Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?“  (Mt 
23,13–32). Pre lepšie uvedomenie si… skúste si na miesto slov 
„farizeji, zákonníci“ dosadiť slová ako „gayovia“, „Židia“, či 
„moslimovia“. Ako by vám takáto reč znela? Ako by znela 
svetu, v ktorom žijeme? neoznačili by ju za „hate speech“ 
(nenávistnú reč) a neobvinili by Ježiša z „hate crime“ (zločinu 
nenávisti)? A my sami – necítili by sme voči takejto reči pri-
najmenšom rozpaky? Takže ako? Bol Ježiš „hejter“ (hater, 
nenávistník)? 

Ako obyčajne, odpoveď leží veľmi, veľmi hlboko, v samotných 
základoch a koreňoch nášho myslenia. 

Mohli by sme sformulovať dva zásadné princípy Ježiša 
Krista , ako ich poznáme z Písma: 

ČLOVEK ≠ JEHO NÁZORY . Človek je Bohom stvorená 
bytosť, povolaná k večnému spoločenstvu s Bohom. Jeho 
identita vyplýva práve z tejto reality. Bez ohľadu na to, aké 
názory a postoje človek zastáva, ako žije a čo robí, jeho dôstoj-
nosť je stále rovnaká, nemenná a absolútna, pretože je zakotve-
ná v Bohu. V tomto sme si všetci rovní: Hitler, Stalin, Matka 
tereza, sv. František, ja, vy, všetci… 

LÁSKA = H ĽADAŤ OPRAVDIVÝ PROSPECH DRUHÉ-
HO ČLOVEKA . Boh a v Ňom spočívajúce zavŕšenie človeka v 
Nebi je zmyslom, cieľom a absolútnym dobrom pre každého 
človeka bez výnimky. Dobro a zlo rozlišujeme práve podľa 
tohto cieľa. Ak teda človek koná zlo a vzďaľuje sa od tohto 
cieľa (hebr. slovo pre hriech je „zablúdiť, minúť cieľ“) – je 
požiadavkou lásky ho napomenúť, ak treba, aj tvrdo a veľmi 

otvorene. Presne toto Ježiš robí – nie preto, že by mu na 
farizejoch a zákonníkoch nezáležalo (v tom prípade by si 
potichučky mädlil ruky a popod fúzy sa smial ‚Veď vy 
uvidíte, keď sa ocitnete pre toto všetko v Pekle!‘ – ale práve 
preto, že ich miluje a záleží Mu na nich. 

Z pohľadu reality – a tou je Boh – je Ježiš milujúcim 
človekom, túžiacim po záchrane svojich oponentov a 

neváhajúci použiť aj tvrdé slová, hoci vie, že sa Mu na 
kríži bolestne vrátia aj s bohatými úrokmi.  

Predsa necúvne – lebo miluje. 

Čo sa usiluje zmeniť Diabol v dnešnom svete: 

ČLOVEK = JEHO NÁZORY . Neexistuje Boh, neexistuje 
žiadna transcendentná hodnota ani identita človeka. Človek 
je len súhrnom názorov a postojov, ktoré má. Kritizovať 
názory = kritizovať daného človeka. Snažiť sa ich zmeniť je 
potom vlastne vražda, je to akt nenávisti, arogantnej povýše-
nosti, násilia, nepriateľstva, netolerantnosti, pretože… 

ŽIADNA PRAVDA NEEXISTUJE . Svet je nezmyselný, 
život človeka je nezmyselný, odnikadiaľ sme neprišli a 
nikam nesmerujeme. Najvyššou „čnosťou“ je žiť si tak, ako 
kto chce, ako komu napadne, pričom všetky spôsoby života, 
všetky názory a postoje sú si rovné, sú rovnako dobré, a teda 
niet dôvodu, aby ktokoľvek bol vo svojich názoroch akokoľ-
vek znepokojovaný, či dokonca kritizovaný! 

S JEDNOU VÝNIMKOU, SAMOZREJME  – a tou sú 
kresťania a kresťanstvo, ktorí musia byť za každú cenu vždy 
a všade kritizovaní, odsudzovaní a, ak treba, aj násilne 
„obracaní“ na túto svetskú vieru, pretože v prípade ich 
postoja a názoru už nič z predchádzajúceho neplatí, ich názor 
je vždy zlý, rovnako ich život, konanie, správanie, všetko 
toto je hodné nenávisti, nepriateľstva, odporu, výsmechu a 
pohŕdania – ale pretože je to v „mene tolerancie“, je to 
nakoniec chvályhodný postoj… 

Z pohľadu sveta je Ježiš nenávistný a netolerantný, 
odsúdenia hodný hejter… 

NAPRIEK TOMU sme aj dnes povolaní nasledovať 
Krista aj v tejto jeho láske a vernosti objektívnej pravde 
a to aj uprostred tohto sveta, ktorý je už cudzo nekresťan-
ský v samom jadre svojich postojov a myslenia, hoci vonkaj-
ší náter sa ešte stále môže občas zdať byť kresťanským…. Aj 
keď to znamená naplniť ono Ježišovo: „Hľa, posielam vás 
ako ovce medzi vlkov. … lebo vás vydajú súdom, budú vás 
bičovať vo svojich synagógach  a pre mňa vás budú vláčiť 
pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj 
pohanom.  … Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.  Všetci vás 
budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, 
bude spasený“ (Mt 10,16-22 SSV). Váš Inky 


