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2. BOŽIE PRIKÁZANIE 

“Nevezmeš Božie meno nadarmo” 
(pokračovanie) 

 
Nesmieme sa dopúšťať zlorečenia. To spočíva v tom, že 
v hneve žiadame (želáme) zlé istým osobám alebo veciam 
a pritom spomíname sväté mená. 
 

Tak napr. rodičia v hneve žiadajú niekedy zlé svojim 
deťom, remeselníci svojim nástrojom, to jest preklínajú ich; 
pritom obyčajne vyslovujú mená «Pán Boh», «kríž» a pod. Také 
preklínania sú hriechom. Z úst kresťana má vychádzať len 
dobrorečenie. „Ústami sa modlíš, prijímaš telo Pánovo, a tými 
istými ústami opovažuješ sa preklínať a urážať svojho Boha?“ 
(Didak). 
 

Sv. Ignác Loyolský prosil o almužnu jedného 
španielskeho zemana; no tento sa nahneval a klial: «Bodaj by 
som zhorel, ak si nezaslúžiš byť spálený na hranici! Hneď nato 
prišiel chýr, že sa narodil dedič trónu; všetci sa náhlili prejaviť 
radosť ohňostrojom, aj menovaný zeman. Neopatrnosťou 
zapálil sa však na pôjde sud s prachom a vybuchol. Zeman bol 
na celom telo strašne popálený a zomrel biednou smrťou. 



Niekto oral a sial, ustavične kľajúc; je teda spravodlivé, keď 
neúroda zastihne jeho pole. Iný preklínal svoj dobytok; aký 
div, keď mu zhynie? Tretí ustavične kľaje pri práci; práca sa 
mu nedarí a v ničom nemá šťastia. Hľa, ako Boh vyslyšal 
kliatby. „Miloval zlorečenie i príde mu» (Žalm 108, 18). 
 

Kto má zlý zvyk kliať, je vo veľkom nebezpečenstve, že 
príde o večné spasenie, 
 

Zlorečenie je pekelný hriech, ktorý nielen zaslúži peklo, 
ale v ňom i ďalej trvá. „Diabol síce zlorečí Bohu, avšak zachoval 
si ešte vždy istú bojazlivosť pred Bohom; lebo sa trasie a uteká, 
keď počuje meno Ježiš. Ale človek opovažuje sa neúctivo 
vyslovovať mená «Ježiš», «Boh» a pod. To je ešte horšia reč než 
diablova“ (Sv. Gregor Naziánzsky). 
 

Z reči, ktorou pocestný hovorí, môžeme zistiť, či je z 
Nemecka, Talianska; tak i zo zlorečenia, môžeme zistiť, že patrí 
do pekla, lebo hovorí ako hovoria v pekle. 

Nesmieme sa dopúšťať neslušného chovania voči osobám 
zasväteným Bohu, posvätným miestam, veciam alebo 
úkonom. 
 

Kto opovrhuje kňazom, zneucťuje Boha. „Z toho, že sa 
duchovným už nepreukazuje česť, pochodia všetky zlá“ (Sv. 
Zlatoústy). Boh je urážaný i neprístojným chovaním sa v 
kostole, ako smiechom, šepkaním, obzeraním sa, neslušným 
držaním tela a pod. O ľuďoch, ktorí sa v kostole neslušne 
chovajú hovorí sv. Ambróz: «Idú do kostola s malými hriechmi 
a vychádzajú s veľkými“. 
 

Podobná úctivosť, ako posvätným miestam, patrí i 
posvätným veciam. Keď dal Dávid priniesť archu zmluvy do 
Jeruzalema, Oza sa opovážil dotknúť sa jej svojou rukou; na 
mieste zomrel. Kráľ Oziáš bol potrestaný malomocenstvom, 
lebo svojvoľne vkročil do svätyne a chcel tam kadiť voňavé 
veci. Aj rušenie a vysmievanie náboženských výkonov je 
hriech. Tohto hriechu sa dopustili synovia Heliho, ktorí preru-
šili obetovanie v židovskom chráme a kradli obetné mäso. 

 
Aj dnes sa niekedy stáva, že ľudia neslušným chovaním 

(rozprávaním, krikom, muži neobnažením hlavy a pod.) rušia 
kázeň, sobáš, procesiu, urážajú kňaza alebo posmešne napo-
dobňujú cirkevné úkony. Také prečiny bývajú aj podľa 
štátnych zákonov považované a trestané ako rušenie 
náboženstva. 

 


