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Cirkevná kázeň1 alebo o bratskom napomenutí2  

Mt 18, 15-183 

 

Keby tvoj brat zhrešil (proti tebe4), choď a pokarhaj5 ho medzi štyrmi 

očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata; ak ťa neposlúchne, pojmi so 

sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch 

alebo troch6 svedkov7. Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru; 

ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan 8 a colník1. Veru, 

                                                 
1 Tento názov nachádzame v evanjelickom preklade Svätého Písma, ktorý chce 
poukázať na istý disciplinárny poriadok, ako postupne, neunáhlene riešiť problém, ak 
niekto nežije v Cirkvi tak, ak by bolo treba a svojím životom pohoršuje iných. Pozri: 
BIBLIA, Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy. Vydala Slovenská Evanjelická Cirkev 
A.V. v ČSSR 1990 s. 19. Pri zvádzaní na hriech evanjelista Matúš (18, 5-11) hovorí, že 
by bolo lepšie, keby dotyčnému, ktorý zvádza, „zavesili mlynský kameň na krk 
a ponorili ho do morskej hlbiny“.  
2 HERIBAN, J., Sväté Písma Starého i Nového Zákona, Trnava 1996, s. 2165. 
3 Святое Евангелие с толкованием святых Отцов. Москва 2000, s. 350 -354. 
TEOFILAKT, O., Tumačene svetog Evangelija od Mateja. Dečani 1996, s. 182-184. 
porovnaj Благовестник, Толкование на Евангелия блаж. Феофилакта архиеп. 
Болгарского. С Петербург 1905, s. 106-107. 
4 Tieto slová chýbajú v Sinajskom a Vatikanskom rukopise. Pravdepodobne ide 
o dodatok pri prepisovaní. HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní 
Vydří 2003, s. 296-300. 
5 „Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho 
súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech“ (3 Mjž 19, 17). Keď sa apoštol Peter 
v prítomnosti kresťanov zo židovstva začal správať ku kresťanom z pohanstva 
odmerane, bol napomenutý apoštolom Pavlom. 
„Každé Písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať 
a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko 
dobré“ (2Tim 3, 16-17). 
6 „Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z akejkoľvek viny a z akéhokoľvek hriechu; 
nech je hriech, ktoré sa dopustil akýkoľvek, rozsudok bude platný na základe výpovede 
dvoch, alebo troch svedkov“ (5Mjž 19, 15).  
7 Hoci židovský právny systém hovoril o viacerých svedkoch vidíme, že aj tu ešte nie je 
100% istota, že svedkovia hovoria pravdu. V príbehu o Zuzane nachádzame zmienku, 
že sa dvaja starci dohodli a falošne svedčia proti krásnej Zuzane, ktorá s nimi odmieta 
zhrešiť. Podobný prípad nachádzame aj vo falošnom svedectve viacerých svedkov proti 
Christovi, pretože sa členovia Synedrionu vopred dohodli, že Isusa odstránia. 
8 Židia sa s pohanmi a colníkmi prakticky nestretávali. Považovali ich za hriešnikov. 
Pohanov preto, že nemali vieru v jediného a pravého Boha a colníkov preto, že okrádali 
ľudí. Colníkov v časoch, keď Christos pôsobil v Palestíne, považovali ešte aj za 
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hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, 

a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi.  

Apoštol Pavol2 hovorí: „Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte 

tak, aby ste bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať.“ Na 

inom mieste3 apoštol Pavol hovorí: „Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri 

nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti, a daj si 

                                                                                                                                               
„rímskych“ kolaborantov, pretože mýto, ktoré vyberali pred vstupom do každého mesta, 
išlo do pokladne Ríma. Preto okupantov- Rímanov Židia veľmi nenávideli.  
1 Tento verš hovorí o exkomunikácii - anatéme. O tom, že sa kresťania vyhýbali 
hrešiacim kresťanom, máme zmienku na viacerých miestach. A to: „Vôbec počuť, že je 
medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, (totiž), aby 
niekto žil s manželkou otcovou. A vy sa ešte nadúvate, nie aby ste sa radšej rmútili 
a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku! Ja totižto, hoci telesne 
vzdialený, ale duchom prítomný, už som rozsúdil, ako čo by som bol prítomný: zíďme sa 
v mene Pána Isusa, vy a môj duch s mocou nášho Pana Isusa a toho, čo sa niečoho 
takého dopustil, vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň 
Pánov“ (1Kor 5, 1-5). 
„Prikazujem Vám bratia, v mene Pána Isusa Christa: Stráňte sa každého brata, ktorý 
žije neriadne a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. Lebo sami viete, ako nás 
treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neriadne; ani chleba sme od nikoho 
zadarmo nejedli, ale dňom a nocou sme trudne a namáhavo pracovali, len aby sme 
nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, ako by sme nemali práva na to, ale aby sme vám 
dali na sebe príklad, ako nás napodobňovať. Veď, keď sme boli u vás, prikazovali sme 
vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi vami 
neriadne nažívajú, nič nerobia, ale neužitočné veci stvárajú. Takým prikazujeme 
a napomíname ich v Pánu Isusu Christu, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb. Ale 
vy bratia, neochabujte činiť dobre. Ak niekto neposlúchne slová tohto nášho listu, 
poznamenajte si ho a nestýkajte sa s nim, aby sa zahanbil. Nepokladajte ho však za 
nepriateľa, ale priveďte ho k rozumu ako brata. Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo 
všetkom. Pán so všetkými vami!“ (2Tes 3, 6-15). 
„Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho 
nepozdravujte“ (2Jn 10). 
„Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranata“  (1Kor 16, 22). Vladyka 
Averkij hovorí: „anatéma“ nie je prekliatie, ako si to mnohí myslia a odsudzujú Cirkev, 
čím poukazujú, že ide o akt, ktorý je v rozpore s kresťanskou láskou. Anatéma – je 
krajná miera nápravy pre úporných hriešnikov, ktorí sa nechcú dať poučiť. Sleduje sa 
ňou aj zároveň ochrana ostatných. АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие – апостол, 
Москва 2003, s. 190.  
2 Rim 14, 13. 
3 Gal 6, 1-2. Apoštol Pavol hovorí o tom, aby sa hriešnik napomínal zhovievavo, 
pokorne a s láskou, aby sme ho znovu priviedli na pravú cestu. Apoštol Pavol nechcel 
hriešnika ospravedlňovať, ale ochrániť ho pred tvrdosťou nemilosrdných kritikov. 
RADL, W., List Galaťanům, Kostelní Vydří 1999, s.73. 
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pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte 

a tak naplníte zákon Christov.“ 

V liste Korintským1 apoštol Pavol hovorí: „A preto, keď trpí jeden úd, 

spolu s ním trpia všetky údy; keď sa jednému údu dostáva oslavy, radujú sa 

s ním všetky údy“. 

Apoštol Jakub2 hovorí: Bratia, neohovárajte sa navzájom! Kto ohovára 

brata, alebo posudzuje brata, ohovára zákon a posudzuje zákon. A ak 

posudzuješ zákon, nie si činiteľom zákona, ale sudcom. Jeden je 

zákonodarca a sudca, ktorý má moc zachovať a zatratiť. Ale ktože si ty, čo 

posudzuješ blížneho?“ 

„Je zaujímavé, že pri výklade vyššie spomenutého textu Matúšovho 

evanjelia nikde nenachádzame príklad modlitby Otče náš3 a to konkrétnu 

prosbu: „Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“. 

Zväčša sa v evanjeliách rozpráva o odpúšťaní a to na viacerých miestach. 

Lenže tentoraz prejav lásky voči blížnemu sa má prejaviť tak, že sa má 
                                                 
1 1Kor 12, 26. V Korintskej Cirkvi došlo k tomu, že istá osoba vyriekla anatému – 
„prekliatie“ (1Kor 12, 3) na Isusa. Apoštol Pavol sa snaží vysvetliť, že sa to určite 
neudialo pod vedením Svätého Ducha, ale pod vplyvom pohanského, falošného 
vytrženia, a že išlo o istý spôsob bohorúhačstva (АВЕРКИЙ, Т., cit. dielo, s. 597). Sv. 
Ján Zlatoústy hovorí, že treba robiť rozdiel medzi prorokmi Božími a pohanskými - 
falošnými. Pohanskí „proroci“ sú posadnutí nečistým duchom, sú vo vytržení 
a neuvedomujú si, čo hovoria a predpovedajú. Boží prorok však hovorí v triezvosti 
ducha a zdravým úsudkom a vie čo rozpráva. Pozri НИКАНОР, К.: Толковый 
апостол, Т. 2., Москва 2008, s. 243 -244. Existujú viaceré a rôzne preklady tohto 
problematického miesta. Buď išlo o výrok nepriateľov, ktorí považovali ukrižovanie 
Christa za prekliatie, pretože smrť na kríži sa považovala za prekliatie. Alebo išlo 
o exkomunikáciu zo synagógy. Je možné, že išlo o gnostické názory, ktoré pozemského 
Isusa považovali za nevýznamného, ale svoju religiozitu koncentrovali na nebeského 
Isusa. ORTKEMPER, F., První list Korinťanům, Kostelní Vydří 1999, s. 106. Známy 
srbský teológ Justin Popovič hovorí, že iba človek, ktorý je posadnutý diablom, môže 
povedať: „Nech je prekliaty Isus“. POPOVIČ, J., Tumačene poslanica prve a druge 
Korinčanima svetog apostola Pavla, Beograd 1983, s. 156. Treba sa naučiť rozlišovať 
Duchov, či ide o Svätého Ducha, ktorého dáva Boh Otec, alebo ide o zlého ducha, ktorý 
sa rúha Bohu a preklína Ho. ФАРРАР,Ф., Жизнь и труды св апостола Павла, С.- 
Петербург 1887, s. 476-477. 
2 Jak 4, 11-12. HOPPE, R., List Jakubův, Kostelní Vydří 2001, s. 84-86. 
3 Mt 6, 9-15. 
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povedať priamo tomu, kto pohoršuje a ubližuje. Apoštol Pavol1 hovorí: 

„Hnevajte sa a nehrešte; nech slnce nezapadá nad vaším hnevom“. Podobne 

konal aj Christos, keď vyhnal predávajúcich a peňazomencov 

z Jeruzalemského chrámu2, pretože išlo o spravodlivý hnev Spasiteľa na 

tých, ktorí z posvätného miesta urobili bizniscentrum. Vieme, že veľkňazi 

mali svoje farmy oviec, ktoré predávali v Jeruzalemskom chráme ako 

obetné zvieratá. 

 Hnev, ktorý je namierený nie proti človeku, ale proti hriechu, ktorý 

dotyčný koná, nie je zlom ani hriechom, na to poukazujú svätí otcovia. To 

potvrdzuje aj Justín Popovič3, ktorý to definuje bližšie ako hnev proti 

démonom a vášniam. Dokonca nás sv. otcovia nabádajú, aby sme hnev 

využili na boj s pokušiteľom a hriešnymi myšlienkami. Preto sa vraví, že 

odsudzovať máme hriech a nie človeka, ktorý ho koná. 

 Tento evanjeliový text, ako sme už vyššie spomenuli, je akoby 

v rozpore s tým textom Evanjelia, kde sa hovorí, že nemáme posudzovať4 

iných a nekonečne krát byť trpezliví a nekončene krát odpúšťať. Veď takto 

je voči našim pokleskom trpezlivý aj Boh. Kde sa zrazu podela naša 

milosrdnosť? Je zaujímavé, že tento text hovorí, že máme si všímať 

nedostatky blížneho, keď sa prehrešil voči nám a máme ho napomenúť. 

Týka sa to Cirkvi a aj mňa ako člena Cirkvi... Inými slovami: „Povedz 

človeku, ak robí niečo zlé“, lebo je to tvoj blížny. Podobne reagoval aj 

Christos pred veľkňazom5 po tom, čo ho udrel sluha po tvári: „Ak som zle 

hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ?“ 

                                                 
1 Ef 4, 26. HOPPE, R.: List Efezanům, List Kolosanům. Kostelní Vydří 2000, s. 58. 
2 Jn 2, 13-17. 
3 POPOVIČ, J., Tumačene poslanice Efescima svetog apostola Pavla. Beograd 1983, s. 
105-106. 
4 Mt 7, 1-5. 
5 Jn 18, 23. 
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Zvyčajne hovoríme a veríme, že Cirkev je duchovná nemocnica, do 

ktorej prichádzame, pretože sa v nej potrebujeme liečiť. Všetci sme chorí1 

a preto navštevujeme chrám, pretože sa chceme uzdraviť. Lekár je Christos 

a lieky sú sviatosti. Pred Bohom sme si všetci rovní, ale nie všetky hriešne 

návyky sú rovnako nákazlivé, podobne ako je to aj s chorobami. Nie všetky 

choroby sú infekčné. Niektorí členovia Cirkvi sú však veľmi chorí a je 

lepšie ak sa s nimi nestretávame, pretože by nás mohli nakaziť ešte viac 

ako sme. Preto sa pred nimi musíme izolovať a to nie z dôvodu, aby sme sa 

pýšili, že sme na tom lepšie (s duchovným zdravím) ako oni. „Duchovná 

karanténa,“ keď sa chorý chce liečiť a počúvať liečebné rady kňaza, 

spočíva skôr v epitímii. Tá sa dáva veriacim v Cirkvi, ktorí chcú počúvať 

„liečebné rady“ a spolupracujú na svojom duchovnom napredovaní. Avšak 

epitímia tu nie je preto, aby chorého veriaceho izolovala od lekára (Christa) 

a liekov (sviatosti), ale preto, aby dotyčný nemocný vyvinul ešte viac úsilia 

v duchovnom napredovaní ako doteraz. Karanténa dotyčného chorého za 

„hranicami“ Cirkvi je posledný pokus veľmi chorého a trpiaceho človeka 

priviesť k tomu, aby sa nad sebou zamyslel. V izolácii od bohoslužieb 

a cirkevného spoločenstva má prehodnotiť a rozanalyzovať svoj duchovný 

stav. Ak si pripustí a uzná chyby, ktoré urobil, a s ľútosťou sa vráti naspäť, 

to je to najlepšie, čo mohol urobiť.  

Tento ťažký text Matúšovho Evanjelia by sme mohli nazvať anatéma2 

alebo exkomunikácia3, ktorá sa uskutočňuje vtedy, keď člen Cirkvi nie je 

                                                 
1 „Preto je medzi Vami mnoho slabých a nemocných, a mnohí odumierajú“ (1Kor 11, 
30). 
2 Anatéma je z pohľadu kánonického práva zväčša verejná a jej úlohou je, aby hriešnik 
silne pocítil svoju hriešnosť a činil pokánie. Následne na to ľudia, preto o nej vedia, aby 
boli veriaci chránení pred akýmkoľvek nebezpečenstvom zo strany „problematického“ 
človeka, ktorému sa radšej majú vyhnúť. BOUMIS, P., Kanonické právo pravoslávnej 
cirkvi. Prešov 1997, s. 222-223, pozri kapitolu Exkomunikácia – anatéma. 
3 Posledný príklad exkomunikácie z Cirkvi bolo vylúčenie z Ruskej pravoslávnej cirkvi 
všetkých, ktorí vraždia a neprestávajú viesť bratovražednú vojnu. Túto exkomunikáciu 
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ochotný prehodnotiť svoj život a zrieknuť sa ťažkých1 hriechov, ktorými 

môže nakaziť aj iných. Známy ruský biblista Alexander Lopuchin2 hovorí: 

„Demarkačná hranica“ medzi členom Cirkvi a odsúdeným musí byť jasne 

urobená.“ Takýto človek sa vlastne svojvoľne3 vylučuje z členstva 

bojujúcej – pozemskej Cirkvi, čo sa rovná duchovnej smrti. Preto sa na istý 

čas ocitá v izolácii, pretože „duchovná infekcia je veľmi nákazlivá“. Až 

keď si uvedomuje svoju samotu, učiní pokánie, oľutuje a zanechá 

nesprávny spôsob života, uzdraví sa a Cirkev je tu preto, aby ho naspäť 

radostne a s láskou prijala. Podobne v izolácii žili malomocní, ktorí po 

uzdravení sa mali ukázať kňazovi4, obetovať a následne sa začleniť do 

zdravej spoločnosti. Cirkev ma právo vyobcovať neposlušníkov a to 

prostredníctvom biskupov ako nástupcov apoštolov, pretože majú 

spravovať5 Božiu Cirkev. Svätý Ján Zlatoústy však hovorí, aby Cirkev 

nevyužívala túto možnosť. Ak však človek činí pokánie, Cirkev ho 

opätovne s radosťou príjme do svojho spoločenstva.  

 

Zoznam bibliografických odkazov:  

АВЕРКИЙ, Т.: Четвероевангелие – апостол. Москва 2003, ISBN 5 

7429-0010-4. 

                                                                                                                                               
vykonal patriarcha Tichon (Bellavin) počas občianskej vojny v Rusku po skončení prvej 
svetovej vojny r. 1918. Predposlednou exkomunikáciou bolo vylúčenie z členstva 
Cirkvi známeho spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja za napísanie „svojho piateho 
evanjelia“ , sektárske názory a prehnanú kritiku duchovenstva. Tento známy spisovateľ 
zomrel vo vlaku na ceste do Optynej pustovne, keď chcel oľutovať svoje hriechy 
a zmieriť sa v pokání s Pravoslávnou Cirkvou.  
1 Delenie hriechov na ťažké a ľahké, smrteľné a nesmrteľné je dosť problematické. Ide 
skôr o akademický pokus urobiť nejakú kategorizáciu. Každý hriech má svoj jed 
a otravuje človeka a nie je dôležité koľko gramov jedu obsahuje.  
2 ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 3., Петербург 1911- 1913, s. 297. 
3 Názorný príklad dobrovoľného odchodu od vlastného otca je aj podobenstvo 
o márnotratnom, druhorodenom synovi.  
4 Lk 5, 14. 
5 Sk 20, 28. 



 125

BIBLIA, Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy, Vydala Slovenská 

Evanjelická Cirkev A.V. v ČSSR 1990, ISBN 0-564-032222-0. 

Благовестник, Толкование на Евангелия блаж. Феофилакта архиеп. 

Болгарского С.- Петербург 1905. 

BOUMIS, P.: Kanonické právo pravoslávnej cirkvi. Prešov 1997. 

CAP, A.: Svätý novomučeník a vyznávač patriarcha Tichon (Bellavin). 

Prešov 2002, ISBN 80-8068-145-7. 

ФАРРАР,Ф.: Жизнь и труды св апостола Павлa., С.- Петербург 1887. 

HARRINGTON, D.: Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, 

ISBN 80-7192-423-7. 

HERIBAN, J.: Sväté Písma Starého i Nového Zákona. Trnava 1996, ISBN 

80-7162-152-8. 

HOPPE, R.: List Efezanům, List Kolosanům. Kostelní Vydří 2000, ISBN 

80-7192-461-X. 

HOPPE, R.: List Jakubův. Kostelní Vydří 2001, ISBN 80-7192-498-9. 

ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия, Т. 3., Петербург 1911- 1913. 

НИКАНОР, К.: Толковый апостол, Т. 2., Москва 2008, ISBN 978-5-

485-00202-2. 

ORTKEMPER, F.: První list Korinťanům. Kostelní Vydří 1999, ISBN 80-

7192-385-0. 

POPOVIČ, J.: Tumačene poslanice Efescima svetog apostola Pavla. 

Beograd 1983. 

POPOVIČ, J.: Tumačene poslanica prve a druge Korinčanima svetog 

apostola Pavla. Beograd 1983. 

 RADL, W.: List Galaťanů., Kostelní Vydří 1999. ISBN 80-7192-414. 

 Святое Евангелие с толкованием святых Отцов. Москва 2000, ISBN 

5-7877-0032-5. 

TEOFILAKT, O.: Tumačene svetog Evangelija od Matej., Dečani 1996. 


