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VYHÝBAVÁ ODPOVEĎ 

 

Kedy môžem dať niekomu vyhýbavú odpoveď? 
 

Slobodno dať vyhýbavú odpoveď tomu, kto nás ne-
oprávnenými otázkami privádza do rozpakov. 

Kto nemá právo pýtať sa ma, tomu nemám povinnosť 
odpovedať. Takému môžem dať vyhýbavú odpoveď, 
dvojzmyselnú alebo odmietavú. 
 

PRÍKLADY 
 
Sv. Atanáz, alexandrijský biskup, sa nachádzal na jednej 

lodi na Níle a bol dostihnutý a zadržaný vojakmi cisára Juliána, 
ktorí sa za ním plavili. Na otázku, kde je Atanáz, odpovedali 
jeho sluhovia: „Neďaleko, ak sa budete ponáhľať, môžete ho 
mať“. Vojaci teda išli ďalej a Atanáz bol zachránený. 
 

Sv. Firmus, biskup Tagaste v Afrike, ukrýval vo svojom 
príbytku istého mladíka, ktorého chcel dať cisár nespravodlivo 
popraviť. Tu prišli k biskupovi vojaci a žiadali, aby im udal, 
kde sa mladík zdržuje. Biskup to odoprel. Nato ho začali mučiť. 
Avšak on odpovedal: „Môžem zomrieť, ale nemôžem druhého 
urobiť nešťastným“. Cisár to počul a dal mladíkovi milosť. 



Keď má niekto nečestnému človeku požičať peniaze, 
môže celkom pokojne povedať: „Nemám“ (totiž pre teba 
na požičanie). 
 

Keby niekto len preto používal dvojzmyselné odpovede, 
aby blížneho pomýlil, jednal by neláskavo a  hrešil by. Najmä 
vtedy musíme celkom otvorene hovoriť, keď druhý má právo 
dozvedieť sa úplnú pravdu, ako pri kúpe, predaji alebo pri 
zmluve. 
 

ÚPRIMNOSŤ 
 

Kto je však úprimný, podobá a páči sa 
najláskavejšiemu Bohu a je vážený u svojich blížnych. 
 

Kristus je pravda (Ján 14, 6). Milovník pravdy je po-
dobný Kristovi. 
 

KRÁSNY PRÍKLAD 
 
Sv. Ján Kentský bol napadnutý lúpežníkmi a olúpený. Na 
otázku, či má ešte niečo u seba, odpovedal:   „Nie». No keď od-
chádzal, spamätal sa, že v šatách má zašitých niekoľko zlatých 
peniazov. Tu bežal za zbojníkmi a dal im aj tie. No oni boli ako 
bez seba a vrátili mu všetko, čo vzali. 
 

Hoci by sme prostou srdečnosťou niekedy utrpeli malú 
škodu, stonásobne nám ju nahradí pokoj dobrého svedomia. 
Preto nás Kristus napomína, aby sme boli prostí ako holuby. 
 

Prostriedky proti hriechom jazyka 
 

Sv. cirkevní otcovia sú tej mienky, že nebyť hriechov 
jazyka bolo by vo svete o tretinu menej hriechov. 
 

Ako je so žartovaním? 
 

Žart nie je hriech, keď je tak rozprávaný, že to hneď 
poznať; lebo chýba úmysel oklamať iných. 

 
Len kde sa zamýšľa oklamať blížneho, tam je klamstvo a 

hriech. 


