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Abstract:  

Death penalty is not a topic that is discussed in New Testament in legal terms. However 

there are several texts that are related to this topic and their changing interpretation in 

course of time significantly influenced also changes in attitudes of European legal and 

ethical culture in their relation to the death penalty. This paper is mapping the 

development of the theological interpretation of selected texts that were used either to 

support or to refuse the death penalty. The paper draws the conclusion that the message 

of the New Testament cannot be used to support or justify the practice of death penalty. 
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1. Text Novej zmluvy nie je právny text 

Na rozdiel od textov Starej zmluvy, ktoré obsahujú explicitné pasáže formulované ako 

kódex, Nová zmluva takéto pasáže neobsahuje.  

Do zbierky textov NZ sa na základe zložitého procesu „kanonizácie“ dostali tri typy 

textov. Evanjeliá a tzv. Skutky apoštolov ako rozprávania o udalostiach spojených s Ježišom 

Nazaretským, ktorého raná cirkev vierou vyznávala ako Mesiáša, resp. Krista. Listy 

adresované cirkevným komunitám, resp. jednotlivcom, ktorých obsahom sú spravidla 

konkrétne úpravy pre konkrétne otázky praktického života veriacich v Ježiša Krista. 
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Napokon je súčasťou tejto zbierky aj jeden vizionársky, apokalyptický spis, ktorý na základe 

aktuálnych udalostí svojej doby formuluje pohľad na blízku budúcnosť veriacich.  

Svojou povahou tieto spisy neumožňujú, aby sme z nich vytiahli akési paragrafové 

znenie pre účely trestného práva. Napriek tomu text NZ svojou povahou ako zvesť o 

pôsobení Ježiša Krista, obsahuje množstvo zásadných výpovedí, ktoré interpretujeme ako 

etické. Text NZ zásadne ovplyvnil vývoj trestnoprávnej tradície v kresťanskej kultúre. 

Osobne sa nazdávam, že práve etické dôrazy Novej zmluvy viedli k tomu, aby sa – hoci až 

v podaní humanizmu – európska kultúra postupne začala odkláňať od využívania trestu 

smrti. Zároveň však, práve pre svoju povahu „neprávnického“ textu slúži text NZ stále pre 

mnohých kresťanov ako základ pre obhajovanie trestu smrti ako takého, ktorý je zlučiteľný 

s kresťanskou etikou.  

 

2. Texty NZ používané na podporu ponechania trestu smrti 

„Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, 

ktoré sú, ustanovil Boh. A tak kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu 

ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba 

báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš 

mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom, na tvoje dobro. Ale ak 

robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, 

pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej 

treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, 

lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste 

povinní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, 

komu česť, tomu česť.“  R 13,1-10 

 „S ohľadom na Pána sa podriaďte každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi 

ako najvyššiemu vládcovi, alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia 

zle, a chváliť tých, čo konajú dobro.“ 1Pt 2,13-14 

Tieto dva texty obsahujú v podstate rovnaký argument: kresťan má byť poddaný vrchnosti, 

pretože tá má od Boha mandát trestať zlých a udržiavať poriadok v spoločnosti. Spomína sa 

tu právo meča, teda implicitne trest smrti.  
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Interpretácia týchto dvoch textov prešla značným vývojom. Z predkonštantínovskej 

doby prenasledovania kresťanov sú v patristickej literatúre doložené odkazy, ktoré 

zdôrazňujú lojalitu voči štátu.1 Výnimku však tvorí odmietnutie modloslužby, ktorého 

dôsledkom bol práve trest smrti a teda martýrium2. V stredovekej teológii sa tieto texty 

používali na podporu lojality kresťanov voči štátu vrátane zachovania trestu smrti. 

Kresťanská teológia začína teologicky zdôvodňovať a legitimizovať postavenie a moc cisára. 

Augustín na základe tohto textu okrem iného argumentuje aj tak, že úlohou štátu je trestať 

kacírov. Kacíri sú podľa neho zlom, ktoré spomína Pavel v R 13,3n a kresťanský štát sa musí 

obávať ich vplyvu. Preto aj musí vykonávať právo hrdelného trestu, ktoré je podľa tohto 

pavlovského textu vrchnosti zverené.3 Tým položil teologické základy ríšskeho 

protikacírskeho práva, ktoré platilo až do roku 1648 a používalo sa na prenasledovanie 

a výkon trestu smrti proti osobám obvineným z kacírstva. Podľa tohto zákona bol z cirkvi 

exkomunikovaný aj Martin Luther, pričom pápež od príslušnej svetskej vrchnosti žiadal, 

aby bol na ňom vykonaný trest smrti. Rovnako však podľa tohto zákona predstavitelia 

reformácie prenasledovali a k trestu smrti doviedli viacerých novokrstencov, ktorých 

považovali za šíriteľov učenia nebezpečného pre štát. Reformácia a Luther prichádzajú s 

oddelením cirkevnej a svetskej moci. Tento text používajú reformátori hlavne na oslabenie 

politickej moci cirkevnej hierarchie. Poukazujú na to, že „každá duša“ znamená, že aj pápež 

má byť podriadený vrchnosti!4 Trest smrti však Luther nespochybňuje. Dokonca vyjadruje 

názor, že podľa neho by Kristus určite trest smrti potvrdil.5 Podobne Ján Kalvín obhajoval 

trest smrti, napr. vo vzťahu ku kacírom, hoci mnohí bádatelia spochybňujú priamu 

                                                           
1 Mart Pol 10,2 in Ausgewählte Märtyrerakten, eds. Rudolf Knopf a Gustav Krüger (Tübingen: Mohr Siebeck, 

1965), 4.  
2 Tzv. „clausula Petri“ Sk 5,29: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí!“ 
3 Augustín, „Contra epistulam Parmeniani,“ in Corpus Scriptorum Ecclesiasticum Latinorum 51, ed. Michael 

Petschenig (Leipzig: G. Freytag, 1908), I 8, 13; Augustín, Contra litteras Petiliani, in Corpus Scriptorum 

Ecclesiasticum Latinorum 52, ed. Michael Petschenig (Leipzig: G. Freytag, 1909), II 20, 45; Augustín, Contra 

Gaudentium Donatistarum episcopum, in Corpus Scriptorum Ecclesiasticum Latinorum 53, ed. Michael 

Petschenig (Leipzig: G. Freytag, 1910), I 18, 20. 
4 Otto Clemen, Luthers Werke in Auswahl, I (Berlin: Walter de Gruyter, 1950), 369. 
5 Martin Luther, „Die weltliche Obrigkeit und die Grenze des Gehorsams,“ in Martin Luther Taschenausgabe, 

5 (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1982), 112. 
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angažovanosť Kalvína pri udelení trestu smrti pre Michaela Serveta.6 Zároveň však 

reformácia oddelením cirkevnej a svetskej moci prichádza s konceptom učenia o dvoch 

ríšach. Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) na základe tohto reformačného konceptu 

zdôrazňuje, že teologické opodstatnenie musí mať nielen autorita štátnej vrchnosti, ale ho 

musí mať aj trest, ktorý štátna vrchnosť pri výkone svojej moci udeľuje.7 Tradične sa význam 

trestu teologicky interpretoval teokraticky – teda Boh prostredníctvom štátu požaduje 

zmierenie viny prostredníctvom trestu. V prípade ťažkých vín má ísť aj o trest smrti.  

Schleiermacher, a v nadväznosti na neho Karl Barth (1886-1968), prichádza s tým, 

že v kresťanskej teológii je tento princíp neudržateľný. Po Ježišovej obeti, ktorá vo vzťahu 

k Bohu zmierila všetky viny, už trest nemôže mať funkciu zmierenia. Vo svetle mesiášskeho 

posolstva je jediným účelom trestu výchova.8 Tým sa otvára cesta pre zásadnú teologickú 

kritiku trestu smrti, ktorý vo svojej podstate nemá výchovný účinok.  

 

3. Texty NZ používané na podporu zrušenia trestu smrti 

 

 „Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. Ja vám však hovorím: 

Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. 

Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude 

dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a 

neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.“ Mt 5,38-42 

 

Tento Ježišov výrok je zo state, ktorú označujeme ako „Reči na vrchu“. Ježiš v nej formuluje 

etické tézy vo vzťahu k platným ustanoveniam Mojžišovho zákona. Preto ich označujeme 

                                                           
6 Josef Bohatec, „Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berücksichtigung des 

Organismusgedankes,“ in Untertsuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 147 (Breslau: 

Marcus Verlag, 1938). 
7 Matthias Wolfes, „Revolutionserfahrung und politisches Denken bei Friedrich Schleiermacher,“ in 

Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 54 (Braunschweig: J. Cramer 

Verlag, 2004), 276. 
8 Martin Honecker, Grundriss der Sozialethik (Berlin: Walter de Gruyter, 1995), 607. 
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aj ako antitézy. V texte nie je reč o treste smrti. Napriek tomu je dôležitou etickou 

výpoveďou, ktorá je východiskom aj pre teologické úvahy o vine a treste vôbec.  

V znení, ktoré pochádza z Ex 21,24n a Lv 24,20, je v dvoch paralelných výrokoch 

podané zhrnutie „jus talionis“, ktoré je základom právneho myslenia všetkých národov. „Jus 

talionis“ je prekonaním starej, bez zábran konanej, krvnej pomsty. 

 

„Raz povedal Lemech svojim ženám: Ada a Cilla, počujte môj hlas, Lemechove 

ženy, načúvajte mojej reči! Zabil som muža, ktorý ma poranil, mládenca, ktorý 

ma udrel. Ak je pomsta za Kaina sedemnásobná, za Lemecha je 

sedemdesiatsedemnásobná.“ Gn 4,23n 

 

„Jus talionis“ stanoví odplatu, v ktorej si škoda a trest navzájom zodpovedajú. Tento princíp 

zodpovedá všeobecnému ľudskému právnemu cíteniu, ako vyplýva z jeho veľkého 

rozšírenia. Zákonnícke právne myslenie sa usiluje modifikovať „jus talionis“, keď odplatu 

rovnakým poškodením nahrádza finančným náhradným plnením. Josephus píše v 

Antiquitates (IV 8,35):  Kto druhého okyptí, má stratiť ten istý úd, o ktorý obral druhého – 

jedine že by sa poškodený uspokojil s peňažným odškodnením. Lebo zákon dáva 

poškodenému právo oceniť škodu, ktorá mu bola spôsobená a uspokojiť sa s tým, ak si neželá 

prísnejší zákrok.9 

Proti formulácii „jus talionis“ nestavia Ježiš nijaký juristický ekvivalent, ale 

zrieknutie sa právnej cesty. Proti juristickej zásade stavia teda Ježiš etickú výpoveď. Táto 

etická požiadavka vychádza z poznania, že škoda, pod ktorou trpí ľudské spoločenstvo, sa 

nedá vyliečiť cestou odplácajúceho práva. Zmysel Ježišovej odpovede je závislý od riešenia 

otázky, čo znamená spojenie „Neprotivte sa zlému“. Znamená to moc zla alebo to znamená 

zlého človeka? Zrejme to v tejto súvislosti neznamená diabla, lebo Ježiš by určite nevyzýval 

na neodporovanie sile zla. Ide mu zrejme o zlého človeka. Potom je veľmi pravdepodobné, 

                                                           
9 Eduard Schweizer, Das Evangelium nach Matthäus, NTD, II (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986), 

79. 
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že slová „Neprotivte sa zlému“ treba chápať v zmysle zrieknutia sa právnych prostriedkov – 

so zlým neviesť proces.  

Aj výklad tohto textu prešiel v dejinách vývojom. V predkonštantínovskej dobe sa 

interpretoval ako zákaz kresťanom vstupovať do armády. Problémom bola nevyhnutnosť 

zabíjať a nie nevyhnutnosť modloslužby. Tertulián (155-222) v komentári k tomuto textu 

píše: „Ak vrátiš úder, zaprel si, že si učeníkom Krista nielen slovami ale aj skutkom.“10  

V pokonštantínovskej dobe dochádza k zmene interpretácie. Hlavný prúd teológie 

opúšťa rigoróznu interpretačnú líniu a otvára tzv. „oslabenú“ interpretáciu. Jej 

priekopníkom je, ako v mnohých ďalších témach, Augustín (354-430). Pre Augustína je 

typické, že hľadá riešenia pre silnejúci vplyv cirkvi vo verejnom živote („civitas Dei“ vs. 

„civitas terrena“). Ježišove slová o neprotivení sa zlému do tohto konceptu nezapadajú. 

Preto ich interpretuje „duchovne“ a hovorí, že ide vlastne o vnútorný postoj človeka a nie 

o verejný postoj.11 Podľa Augustína sa kresťan v štáte, ktorý je spravovaný kresťanskými 

hodnotami, musí správať ako otec, ktorý nevyhnutne musí aj spravodlivo trestať. 

Zdôrazňuje, že musí ísť o trest bez nenávisti. Tu sú základy učenia o spravodlivej vojne. 

Zároveň tu Augustín hovorí aj o treste smrti ako o nevyhnutnosti. 

Augustín touto interpretáciou ovplyvnil nielen katolícku, ale aj protestantskú 

teológiu. Luther potvrdzuje, že pre spravovanie sveta je nevyhnutný zákon a tézy z „rečí na 

vrchu“ sa vzťahujú len na spoločenstvo cirkvi.12 Popri tejto línii sa však celými dejinami 

tiahne aj pôvodná rigorózna interpretačná línia, ktorá zdôrazňuje cestu nenásilia ako cestu 

pre ľudskú spoločnosť. Jej zástancovia však až do doby humanizmu stoja skôr na okraji 

hlavného prúdu a sú často považovaní za sektárov, napr. František z Assisi, Schwenkenfeld, 

                                                           
10 James A. Kellerman a Thomas C. Oden, Incomplete Commentary on Matthew (Opus Imperfectum) 

(Downers Grove: InterVarsity Press, 2010), 699. 
11 Augustín, Epistulae III 138 (ad marcellinum), in Corpus Scriptorum Ecclesiasticum Latinorum 44, ed. Alois 

Goldbacher (Leipzig: G. Freytag, 1904), 2, 13. 
12 Martin Luther, „Von weltlicher Obrigkeit,“ in WA 11,245. 
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Valdénci, Wyclifiáni, Novokrstenci, ale aj také mená ako Erazmus Rotterdamský, Tolstoj, 

Albert Schweizer, či Gándhí.13  

V súčasnosti sa v evanjelickej a katolíckej teológii presadzuje interpretácia, ktorá sa 

skôr prikláňa k pôvodnej rigoróznej interpretačnej línii. Zrieknutie sa násilia je 

kontrastným znakom Kráľovstva Božieho. Používanie násilia je znakom nevykúpeného 

sveta a tento svet naliehavo potrebuje vnímať znamenia nenásilia. Každé násilie – 

kriminálne aj zákonom regulované inštitucionálne násilie – je v rozpore s Božou vôľou. 

Násilie nemožno akceptovať ako prirodzenú a nevyhnutnú súčasť ľudského bytia a 

spoločnosti. Ani „spravodlivá vojna“ ani „spravodlivý trest smrti“ nie sú legitímnym 

konaním v zmysle kresťanskej etiky.14 Na záver si všimneme text, v ktorom Ježiš celkom 

konkrétne odmietol trest smrti a teda konal v súlade s odmietnutím násilia a naznačil, že 

trest má mať výchovnú a nie zmierujúcu funkciu.  

 

„Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju 

do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 

Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito 

slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po 

zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je 

bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znova sa zohol a písal po zemi. Keď 

to počuli, po jednom – počnúc najstaršími – odchádzali. A tak zostal sám so ženou, 

čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa 

neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. 

Choď a odteraz už nehreš!“  Ján 8,3-11 

 

Na úvod treba poznamenať, že väčšina exegétov sa zhoduje v názore, že tento príbeh nie je 

pôvodnou súčasťou Evanjelia podľa Jána, pretože ho neobsahujú hlavné rukopisy. Text (kap. 

                                                           
13 Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, EKK I/1 (Zürich: Neukirchener Verlag, 1989), 301. 
14 Luz, Das Evangelium nach Matthäus, 302. 
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7,53-8,11) sa však nachádza ako samostatný odsek vo viacerých neskorších rukopisoch a stal 

sa súčasťou kanonizovaného textu.  

 Primárnou funkciou textu nie je poukaz na Ježišovo vyjadrenie k existujúcej praxi 

trestu smrti ukameňovaním v prípade cudzoložstva. Cieľom tohto príbehu je preukázanie 

rafinovanosti Ježišových oponentov, ktorí hľadajú zámienku na to, aby ho mohli obviniť 

z porušovania zákona. Vzhľadom na uvedený kontext je však Ježišovo vyjadrenie 

dokumentované v tomto texte nepochybne vyjadrením k platnej zákonnej praxi trestu 

smrti. Žena prichytená pri cudzoložstve v tomto príbehu z hľadiska širšieho kontextu 

Ježišovho sporu s vykladačmi zákona teda plní len zástupnú funkciu.15 Ide vlastne 

o literárne zdôraznenie pozície, v ktorej sa Ježiš vďaka svojim názorom a postojom ocitá.  

 Žena bola pristihnutá pri cudzoložstve. Zákon predpokladal, že skutočnosť je 

dosvedčená dvomi svedkami, ktorí sú prítomní (Dt 17,6; 19,15). Ježišovi oponenti 

prichádzajú s priamou otázkou: „Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda 

povieš ty?“ Otázka má overiť, či Ježiš je ochotný potvrdiť platnosť tohto ustanovenia 

Mojžišovho zákona. S ohľadom na dejovú líniu Jánovho evanjelia treba pripomenúť, že Ježiš 

už čelí obvineniu z porušovania zákona o sobote, kde sankciou je tiež smrť ukameňovaním. 

Ide tu teda jednak o snahu rozšíriť obvinenie. Zároveň však ide o akúsi zvedavosť Ježišových 

oponentov, ktorí chcú vedieť, ako sa vlastne Ježiš pozerá z hľadiska Mojžišovho zákona na 

nevyhnutnosť trestať určité delikty smrťou.  

 Ježišova reakcia je prekvapujúca. Jeho výrok, ktorý nasleduje po mlčaní a písaní do 

piesku16, je odkazom na Mojžišovým zákonom stanovený postup vykonania trestu smrti 

kameňovaním. Podľa Dt 17,7 dvaja svedkovia, ktorí sú potrební na usvedčenie 

z cudzoložstva majú byť prvými, kto hodí kameň do odsúdeného, čím dajú signál ostatným 

k dokončeniu kolektívnej popravy. Ak sa teda všetko dialo podľa zákona a svedkovia boli 

prítomní, tak Ježiš ich vlastne týmito slovami vyzval k začatiu popravy. Ktokoľvek, kto by 

reagoval na Ježišovu výzvu a hodil by kameň ako prvý, vystúpil by ako svedok, ktorý musí 

                                                           
15 Ramsey J. Michaels, The Gospel of John (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 495. 
16 Ježišovo gesto písania do piesku zostáva zahalené mnohými otáznikmi. Jedna z možností vysvetliť toto gesto 

je odkaz na prorockú knihu Jeremiáš 17,13 a to, že Ježiš sa inšpiroval týmito slovami, por. Rudolf 

Schnackenburg, The Gospel According to St. John, 2 (New York: Seabury Press, 1980), 165-166.  
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byť dôveryhodný. Ak by sa totiž ukázalo, že jeho svedectvo je krivé, zhromaždenie vykoná 

na ňom ten trest, ktorý hrozil krivo obvinenému (Dt 19,16-18). Ježišova výzva: „Kto z vás 

je bez viny [...]“, je teda narážkou na túto ambivalentnosť svedectva, ktorého dôsledkom má 

byť smrť iného človeka. Vzhľadom na to, že v tomto príbehu je obvinená len žena, ktorá 

bola vydatou ženou17 a chýba akákoľvek zmienka o mužovi, ktorý nevyhnutne musel byť 

tiež prichytený pri cudzoložstve a ukameňovaný spolu so ženou (Lev 20,10; Dt 22,22-24), 

možno predpokladať, že Ježiš tu pranieruje pokryteckú prax svojej doby, ktorá u mužov 

cudzoložstvo tolerovala a u žien trestala.  

 Posolstvo príbehu o žene prichytenej pri cudzoložstve je teda v línii centrálneho 

Ježišovho posolstva – Boh chce konať milosrdenstvo a nie trest, a tento princíp sa napĺňa aj 

v Ježišovom konaní v konkrétnych prípadoch. Milosrdenstvo v tomto prípade znamená, že 

Ježiš sa rozhoduje jednoznačne proti dobovému výkladu Mojžišovho zákona a odsúdenému 

na trest smrti z vlastnej autority odpúšťa jeho trest. Vo svojom rozhodnutí však nehovorí 

nič proti Mojžišovmu zákonu. Napriek tomu znemožňuje vykonanie trestu smrti na základe 

toho, že odmieta, aby žena prichytená pri cudzoložstve bola odsúdená mužmi, ktorí sami 

v mnohom prestupujú ten istý zákon. 

  

4. Záver 

Texty NZ, ktoré sú východiskom kresťanskej etiky prinášajú dôraz na zrieknutie sa násilia 

ako spôsob riešenia konfliktu. To, že texty NZ sa nevyjadrujú explicitne k trestu smrti 

nemožno hodnotiť ako jeho akceptáciu. Pri interpretácii textov NZ treba brať do úvahy, že 

boli formulované z perspektívy intenzívneho očakávania skorého príchodu Mesiáša. Preto 

tieto texty neriešia celkový koncept usporiadania spoločnosti. Napriek tomu sú v nich 

vyslovené viaceré princípy, ktoré vedú kresťanov k tomu, aby trest smrti odmietli.    
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