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Kto nespravodlivým spôsobom a úmyselne zabíja 
blížneho, dopúšťa sa do neba volajúceho hriechu. 
 

Vrah násilne berie blížnemu najvyššie dobro na zemi – 
život; odníma mu možnosť nazbierať si zásluhy pre večnosť a 
pripraviť sa na smrť. 

 
Kto však nemá úmysel zabiť, ten nie je vrah; no taký 

človek bude zriedka bez smrteľného hriechu, lebo najviac 
úmrtí sa stáva zo zavinenej neopatrnosti. 

 



ZVÁDZANIE 
 
Zvádzanie je pokusom zabiť nie telo, ale dušu, preto patrí 
do 5. Božieho prikázania. 
 
Ešte väčší hriech pácha, kto zabíja duchovný život svojho 
blížneho, či už zvádzaním alebo pohoršením. 
 

„Keď nahováraš blížneho k zlému, si jeho vrahom“ 
„Kto dáva pohoršenie, ten pácha vraždu“ (Sv. Augustín). 

 
Tento hriech je väčší od vraždy, lebo duchovný život má 

oveľa väčšiu cenu než telesný život. Najhoršia vražda je 
duchovná vražda – keď sa spôsobí, že duša druhého upadne do 
ťažkého hriechu a stratí posväcujúcu milosť. Keď tisíc ľudí 
telesne zomrie, nie je to tak hrozné, ako keď jedna duša skončí 
v pekle (lebo po telesnej smrti môže ísť duša stále do neba). A 
keď už Ábelova krv tak hlasne volala o pomstu k Pánovi proti 
jeho bratovi, o koľko hlasnejšie bude volať krv večne 
zatratenej duše voči jej vrahom. 
 
 

Zvádzanie je snaha priviesť 
niekoho k hriechu.  

 
Zvodca sa podobá diablovi, 

ktorý už v raji ľstivým spôsobom 
zviedol prvých ľudí k 
neposlušnosti. 

 
Takmer všetkých sv. 

mučeníkov sa snažili pred 
popravou pohnúť k odpadnutiu od 
viery alebo k prestúpeniu Božích 
príkazov vľúdnym dohováraním, 
sľubmi, hrozbami a mukami. 

 
Koľko práce mal napr. prokonzul s 86-ročným 

smyrnianskym biskupom sv. Polykarpom v roku 167; ako 
veľmi sa namáhal český kráľ Václav, aby sv. Jána 
Nepomuckého zviedol k vyzradeniu spovedného tajomstva: 
ponúkal mu biskupstvo, dal ho zavrieť do žalára, trápiť 
žeravým železom a hrozil mu konečne hodením do Vltavy. 
 

Zvodca je i ten, kto iných zdržuje od dobrého, napr. od 
kňazského stavu v prípade Božieho povolania ku kňazstvu 
(niekedy aj samotnou rodinou), od vykonania dobrého skutku 
a pod. 
 

Zvádzanie je práca vlastná diablovi. Tento sa síce 
nezjavuje sám, aby ľudí zviedol: lebo ináč by sa ho ľudia 
naľakali. On túto prácu ponecháva ľudom a tak tým istejšie 
dosahuje svoj cieľ. 
 

 



 


