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2. BOŽIE PRIKÁZANIE 

BOHORÚHANIE 
“Nevezmeš Božie meno nadarmo” 

(pokračovanie) 
 
Nesmieme sa dopúšťať bohorúhania. 
 
„Toho sa dopúšťa, kto potupne hovorí o Bohu, jeho svätých alebo 

o veciach, ktoré sú určené k Božej pocte“ (Sv. Tomáš Akvinský). 
Cisár Julián odpadlík nikdy ináč nepomenoval Božieho 

Syna, ako «Galilejčanom» (čo vtedy bolo prezývkou); ešte pri 
smrti, ranený kopijou zvolal: «Galilejčan, ty si zvíťazil!» 
 

Avšak stáva sa, že zlí ľudia vypúšťajú z úst ešte 
potupnejšie slová proti Pánu Bohu. Tak robia obyčajne v 
nejakom trápení a súžení, kedy sa domnievajú, že sa im vodí 
horšie, než zaslúžili. 

Bohorúhania sa dopúšťa i ten, kto o Bohu opovážlivo 
hovorí. Aragónsky kráľ Alfonz mal povedať: «Keby som bol pri 
stvorení sveta, bol by som mnoho Bohu povedal, čo by mohol 
lepšie spraviť». „Bohorúhania sa dopúšťa, kto niečo také, čo je 

Bohu vlastné, pripisuje niektorému tvoru“ (Sv. Bonaventúra). 



Tak hrešil ľud, ktorý kráľovi Herodesovi Agrippovi pri 
jeho reči volal: «Toto je hlas Boží a nie ľudský». Aj ten, kto sa 
vysmieva zo svätých, hreší bohorúhaním. 
 

Bohorúhaním je aj svätokrádež. Takého bohorúhania sa 
dopustil babylonský kráľ Baltazár, ktorý v opilom stave dal 
doniesť na stôl posvätné nádoby, ukradnuté z jeruzalemského 
chrámu. čo boli určené k pocte pravého Boha a hodoval z nich. 
Zaraz bol nad ním vynesený súd a Božia ruka písala na stene. 
Ešte tej samej noci bol v posteli zavraždený od nepriateľov, čo 
do vtrhli mesta. 

Takého hriechu sa dopustil i ten hráč na lotérii, čo si vzal 
do klobúka obrázok svätého, no keď videl, že prehral, vytrhol 
obrázok z klobúka a s preklínaním ho pošliapal. 

Aj poškodenie krížov, sôch alebo kaplniek pri cestách je 
istý spôsob bohorúhania. Najhoršou formou svätokrádeže je 
zaopatriť si sväté hostie a potom ich zneuctiť. Za to je aj trest 
exkomunikácie – vylúčenia z Cirkvi. 
 

„Bohorúhanie je hriech diabolský a jeden z najťažších 

hriechov“. (Sv. Tomáš Akvinský). Bohorúhanie je hriech 
diabolský; „Ako Duch Svätý hovorí skrze dobrých, tak diabol 

skrze bohorúhačov“. (Sv. Bernardín). Keď sa svätému 
biskupovi Polykarpovi vyhrážali smrťou, ak sa nebude rúhať 
Kristovi, odpovedal: «Už 86 rokov mu slúžim a nikdy mi v ničom 

neublížil; akože by som sa mohol rúhať svojmu Kráľovi a 

Spasiteľovi?“. 
 
„V porovnaní s bohorúhaním sa zdajú malými všetky ostatné 

hriechy“ (Sv. Hieronym). 
„Bohorúhanie je ešte väčší hriech než krádež a vražda“ (Sv. 
Hieronym). 

„Všetky iné hriechy majú svoj pôvod sčasti v ľudskej krehkosti, 

sčasti v nevedomosti; ale hriech bohorúhania vyviera zo zlosti 

srdca“ (Sv. Bernardín). 
 
„Pri každom hriechu má hriešnik nejakú výhodu; pri pýche svoju 

vážnosť pred ľuďmi, pri skúposti peniaze, pri nemiernosti 

lahodenie jazyku a pod., no pri bohorúhaní niet nijakej výhody, 

nijakej rozkoše, ktorá by sa mohla dosiahnuť“ (Sv. Bernardín). 
Na bohorúhanie bol u Židov ustanovený trest smrti. 
Bohorúhanie je hriech smrteľný; len vtedy nebolo by 
smrteľným hriechom, keby sa vyslovilo v prenáhlenej 
náruživosti a bez rozvahy. 

 
Michal III., carihradský cisár, dal vo sviatok 

Nanebovstúpenia na javisku vysmievať vysluhovanie sv. 
sviatostí; ešte tej samej noci vzniklo strašné zemetrasenie a 
skoro nato bol cisár počas hostiny usmrtený vlastnými synmi. 
 

Ako ten, čo proti nebu hodí kameň nemôže sa dotknúť 
neba, ani mu ublížiť, avšak keď kameň padne naspäť, môže mu 
bolestne raniť hlavu, tak i bohorúhanie nezasiahne nebeského 
predmetu, proti ktorému je namierené, ale padne naspäť na 
rúhačovu hlavu. 
„Ak platili v Starom zákone tak prísne zákony, keď ľudia ešte 

nepoznali Boha tak dokonale ako teraz; aký duchovný trest 

postihne teda tých, čo majú oveľa dokonalejšie poznanie o 

Bohu!“ (Sv. Ján Zlatoústy). 


