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„Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, 

dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa 

dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi“1 

 

 Vyššie uvedené verše je nemožné pochopiť v súvislosti, ak sú 

vytrhnuté z kontextu. Sú neoddeliteľne späté s disciplínou v Cirkvi, kde sa 

človek vyzýva, aby si riešil problém s iným osobne, za asistencie svedkov, 

alebo až pred samotnou Cirkvou ako najvyššou duchovnou inštanciou. Tá 

mu buď dá rozhrešenie a odpustí mu cez biskupa či kňaza, alebo ak neuvidí 

ľútosť a pokánie, nedá rozhrešenie a neodpustí mu, a následne ho 

exkomunikuje, čiže udelí anatému, t.j. vylúči ho z Cirkvi. Podobne riešil 

problém apoštol Pavol, ktorý sa v Korinte musel vyjadriť k hriechu 

krvismilstva, keď povedal: „A toho, čo sa niečoho takého dopustil, 

vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň 

Pánov2“... „Veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či vy nemáte 

súdiť tých, čo sú dnu v Cirkvi? A tých, čo sú mimo, súdiť bude Boh. 

Vyvrhnite toho zlostníka spomedzi seba!“3 „Dvoch a troch4“ treba vnímať 

ako „soborné“ – spoločné rozhodnutie viacerých zainteresovaných v riešení 

problému – v kontexte súdu5. Avšak aj pred takým vážnym rozhodnutím, 

akým je kohosi na určitý čas pozbaviť istých kresťanských práv a postaviť 

ho mimo Cirkev je potrebná modlitba a pokoj. Tak ako sa modlíme 

spoločne6 za iné potreby ako napr. zdravie živých, pocestných, požehnanie 

                                                 
1 Mt 18, 19-20.  
2 1Kor 5, 5. 
3 1Kor 5, 12-13. 
4 Žiaľ interpretácia tohto veršu vytrhnutého z kontextu skĺzla u niektorých kňazov 
k sektárskemu výkladu, kde sa na cirkevných obciach usilujú obklopiť iba malým 
počtom „pravých“ kresťanov zabúdajúc, že Cirkev je duchovná nemocnica a kňazi majú 
liečiť všetkých, rôzne druhy chorôb, a nie iba tých, ktorí nemocní sa im páčia.  
5 HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 298. 
6 Pozri АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. Москва 2003, s. 190. 
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pred a na konci školského roka, tak je potrebná modlitba aj pri takýchto 

vážnych rozhodnutiach. V modlitbe „Otče náš“ prosíme: „odpusť nám naše 

viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“. V Cirkvi ako v duchovnej 

nemocnici sa modlíme aj za ľudí, ktorí musia byť kvôli svojej chorobe 

v karanténe – izolácii. Sú izolovaní od kresťanov, sviatostného života 

v Cirkvi, čo ich má priviesť, aby sa hlbšie zamysleli sami nad sebou, nad 

svojou vážnou diagnózou a učinili pokánie. Ak prídu s pokorou, pokáním 

a s prosbou o prijatie – potom ich Cirkev príjme ako milujúca matka do 

svojho spoločenstva. Evanjelista Marek píše: „Verte, že dostanete všetko, 

za čo sa modlite, a za čo prosíte. Budete to mať.“ 1 

Christos preklial neplodný figovník a ten vyschol. Ovocný strom má 

pre človeka úžitok iba vtedy, ak prináša ovocie, aby sa človek z neho 

mohol osviežiť, pretože tieň, či kyslík, ktorý dáva sú pre hladného v danom 

momente nie veľmi podstatné. Viera nie je zázračnou zbraňou, ale ak 

nepochybujeme, má zázračnú moc2. S pomocou viery môžu ľudia dokázať 

veci, ktoré sú z ľudského hľadiská nemožné3. Vyschnutý figovník 

symbolizuje u židovských náboženských predstaviteľov chrám, obety 

a judaizmus, ktorý v čase Christa prakticky neprinášal žiadne plody4. 

V liste Galaťanom5 apoštol Pavol hovorí, aké ovocie Ducha má prinášať 

kresťan, keď žije správnym duchovným životom: „Ale ovocie Ducha je: 

láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, 

či zdržanlivosť“ . 

                                                 
1 Mk 11, 24. 
2 Pozri LIMBECK, M., Evangelium sv. Marka. Kostelní Vydří 1997, s. 154. 
3 HARRINGTON. D. - DONAHUE, J,: Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří 2005, 
s. 335. 
4 Tamže, s. 337. 
5 Gal 5, 22. 
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Človek, ktorý v Cirkvi hreší1, a ešte sa tým aj chváli, zvádza na hriech 

chorých kresťanov. Preto evanjelista Matúš2 hovorí, že „lepšie by bolo, aby 

mu oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny“. A následne 

hovorí o amputácii ruky, nohy, a dokonca o vylúpení oka3. V medicíne 

najprv lekári urobia všetko, čo je možné s pacientom, aby ho zachránili, 

avšak v nevyhnutných prípadoch musia aj amputovať istú časť tela. 

Podobne aj v Cirkvi je v istých nevyhnutných prípadoch nutné kresťana, 

ktorý nečiní pokánie „odrezať“4 od sviatostného života, aby si uvedomil 

vlastný hriech. Ak sa tak nestane, dotyčný kresťan nakazí ďalších 

kresťanov a morálne rozkladá cirkevnú obec zvnútra. Preto sa apoštol 

Pavol v Korinte5 pýta kresťanov: „Čo chcete? Prísť k vám s palicou, a či 

s láskou a v duchu tichosti?“ V niektorých cirkevných situáciách musí 

kňaz použiť nekompromisné pedagogické prostriedky, rovnako tak aj 

menej príjemné liečebné postupy. Podobne urobil aj Christos, keď vyhnal 

predavačov a peňazomencov z Jeruzalemského chrámu, ktorí si 

z posvätného miesta urobili „biznis centrum“.  
                                                 
1 Kresťania sa považujú za hriešnych ľudí, pretože často padajú, a následne aj vstávajú, 
lebo sú len slabí a nedokonalí ľudia.  
2 Mt 18, 6. 
3 Mt 18, 8-9. 
4 Avšak aj tento nepopulárny úkon sa má konať veľmi citlivo a s láskou. Nie je problém 
v pravidlách Pravoslávnej cirkvi nájsť napríklad epitímie - „lieky“, ktoré ženu v 10. 
storočí za zabitie dieťaťa (úmyselný potrat) odlučuje na 25 rokov od svätého prijímania. 
Žena mohla kľačať pred dverami chrámu a prosiť kresťanov vstupujúcich do chrámu, 
aby sa modlili za odpustenie jej osobného hriechu. Toto pravidlo hovorí o veľkej viere 
kresťanov, ktorí dokázali s pokorou a pokáním takúto dlhú dobu nepristupovať 
k Eucharistii, a dokonca nevstupovať ani do chrámu. Dnes odlúčiť ženu od Eucharistie 
na vyššie uvedenú dobu by podľa všetkého znamenalo s určitosťou stratiť veriacu ženu 
na cirkevnej obci. Práve epitímie v živote Cirkvi pravdepodobne nahradili 
exkomunikáciu a mali za úlohu liečiť človeka. Neviem či dnes v prípade, ak by sme ako 
kňazi mali riešiť na spovedi vyššie spomenutý hriech ženy, ktorá sa dvakrát do roka 
zvykla spovedať a pristupovať k Eucharistii, by sme jej nemali udeliť epitímiu, 
spovedať sa dvakrát do mesiaca a každý sviatok a nedeľu pristupovať k Eucharistii. 
Úlohou epitímie je duchovne liečiť človeka a „naštartovať“ ho pre duchovný život. 
A najlepším lekárom aj liekom je samotný Christos.  
5 1Kor 4, 20. 
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