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Prečo Christos slová o zvádzaní na hriech a pohoršovaní adresoval 

dvanástim apoštolom? Mt 18, 5-111; Mk 9, 42-482; Lk 17, 1-43 

 

 

Slová, ktoré Christos pôvodne adresoval apoštolom, majú veľký 

význam v súčasnosti pre biskupov a kňazov, ktorí sú priamymi 

pokračovateľmi apoštolskej sukcesie v Christovej Cirkvi. My, kňazi, ktorí 

sa dnes zamýšľame, prečo ľudia prestavajú chodiť do chrámu, si 

neuvedomujeme jednu dôležitú vec. A to takú, že niekedy my sami 

môžeme byť tomu príčinou. V poslednom období prinášajú média rôzne 

cirkevné škandály. Cieľ médií však môže byť dvojaký. „Pravdivo“ 

informovať diváka, poslucháča a čitateľa o pádoch cirkevných 

                                                 
1 „Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma! Kto by však zviedol na 
hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu oslí 
žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre zvody na hriech: 
zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Ak ťa zvádza 
ruka alebo noha, odtni si ju a zahoď, lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo nohe vojsť do 
života, ako keby si mal obe ruky alebo nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa 
zvádza oko, vylúp si ho a zahoď: lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby 
si mal oboje očú, a hodili by ťa do ohnivého pekla. Hľaďte, aby ste nepohrdli ani 
jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične 
hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo 
zahynulo“. 
2 „Ktokoľvek by zviedol na hriech jedno z týchto maličkých veriacich, lepšie by bolo, 
keby mu oslí žarnov zavesili na šiju a hodili ho do mora. Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju: 
lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma do pekla, do neuhasiteľného ohňa, 
(kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína). A ak ťa zvádza noha, odtni si ju: lepšie ti 
o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť uvrhnutý do pekla, (kde ich červ 
neumiera a oheň nevyhasína). A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho: lepšie ti jednookému 
vojsť do kráľovstva Božieho, ako s oboma očima byť uvrhnutý do pekla, kde ich červ 
neumiera a oheň nevyhasína“. – Červ je symbolom svedomia, ktoré neustále pripomína 
človeku realizovaný hriech. 
3„Potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby zvody (na hriech) neprišli, ale 
beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho 
do mora, než aby zviedol (na hriech) jedného z týchto maličkých. Dajte si pozor! Ak sa 
tvoj brat previní, pokarhaj ho: a ak učiní pokánie, odpusť mu. A čoby sa sedem ráz cez 
deň previnil proti tebe a sedem ráz vrátil by sa k tebe a povedal by: kajám sa! – odpusť 
mu“.  
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predstaviteľov alebo sústavná diskreditácia Cirkvi1, aby ľudia prestali veriť 

úplne. Neomylná je iba Cirkev vo všeobecnosti, pretože v nej prebýva 

Svätý Duch. Nikto nikdy netvrdil aspoň v Pravoslávnej cirkvi, že jednotliví 

členovia Cirkvi sú neomylní na svojich postoch, ktoré zastávajú. 

Sebakritika samotnej Cirkvi nebola nikdy cudzia, pretože už evanjelisti 

zaznamenali pád apoštola Judáša Iškariotského a otvorene o tom 

„informovali a dodnes informujú čitateľov a poslucháčov v Cirkvi“. 

Skúsme sa spoločne hlbšie zamyslieť nad vyššie uvedeným zvádzaním 

a pohoršovaním, keď vysokopostavení tohto sveta môžu pohoršiť tých 

„najmenších“. 

Prof. J. Heriban vysvetľuje, že „pohoršenie, to je zlé slovo, zlý príklad 

a vôbec všetko, čo iného zvádza na hriech. Vždy budú ľudia, ktorí svoju 

slobodu zneužijú na zlé.“2 Iba Boh nikdy svoju slobodu nezneužije na 

konanie zla. Skúšky a pohoršenia prídu vždy, pretože diabol neustále 

človeka pokúša. Prof. A. Lopuchin poukazuje, že skúšky dopustené Bohom 

nezávisia od nás, avšak či sa pohoršíme a padneme, závisí od našej 

slobodnej vôle.3 

Zviesť na hriech je v gréčtine vyjadrené slovesom „skandalizo“ 

a podstatným menom „skandalon“, ktoré sa u evanjelistu Matúša v dole 

citovaných slovách nachádza 6 krát. Deti v obraznom význame, alebo 

najmenších t.j. prostých členov – laikov cirkevnej obce nemá právo svojim 

životom nikto pohoršovať. Podľa evanjelistu Mareka a Lukáša4 sú to slová 

                                                 
1 Sústavná mediálna diskreditácia Cirkvi v Kanade a neustále odhaľovanie pravdy 
„vládcami tohto sveta“ zapríčinila, že ľudia prestali chodiť do chrámov, stratili svoju 
vieru a prestali takmer úplne veriť cirkevným predstaviteľom - kňazom a biskupom. 
2 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 2165. 
3 ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т. 3. Петербург 1911-1913, s. 294. 
4 JOHNSON, L., Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří 2005, s. 276. 
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adresované dvanástim apoštolom1 – učeníkom, aby nikoho nepohoršovali 

a boli ochotní odpúšťať. Ich správanie malo byť v súlade s ich 

presvedčením. Apoštoli sa mali chrániť pred pokrytectvom farizejov. Mali 

byť veľkorysí voči ostatným a dôslední voči sebe. Najhorší príklad apoštola 

Judáša Iškariotského zaznamenali evanjelisti, ktorí zdôraznili to, že 

nepochopil svoju apoštolskú službu, kradol zo spoločných peňazí 

a následne aj to, že Christa zradil a siahol si na život. Biskup Averkij2 

hovorí, že ten, kto zvedie toho najmenšieho, môže zabiť dušu človeka, pre 

ktorého zomrel samotný Christos a tým vykoná najťažší „duchovný 

zločin“, za ktorý si zasluhuje ten najprísnejší trest. 

Mlynský kameň alebo oslí kameň3, grécky „Mylos onikos“, bol 

kameň-žarnov, ktorý otáčal osol, kde sa mlelo zrno. Takýto kameň na krku 

ponára človeka do tých najväčších morských hlbín a je vlastne stratený. 

Tento kameň mohol fungovať ako kotva alebo ťažké závažie, ktoré malo 

zaistiť, aby sa previnilec utopil. Tento nadnesený „spôsob popravy“ má 

zdôrazniť4, aký veľký je hriech, ak niekoho z tých, čo veria v Isusa Christa, 

niekto z duchovných vodcov vlastným príkladom zvedie na konanie 

hriechu. Hrozná zvesť o „utopení niekoho na koho zavesíme žarnov“, má 

priviesť k zamysleniu, že to čo konáme, alebo nekonáme, má tiež isté 

následky5 a má pozitívny alebo negatívny dopad na našu budúcnosť. 

                                                 
1 Najviac z Cirkvi odbije ľudí kňaz alebo biskup, ak žije nesprávne. Laici totiž chcú 
vidieť príklad. Je pravda aj to a nemá to byť ospravedlnenie, že pokušiteľ najviac 
pokúša biskupov a kňazov, pretože prostredníctvom ich pádov odbije z Cirkvi množstvo 
laikov. 
2 АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. Москва 2003, s. 188. 
3 HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 292-293; 
porovnaj: КАССИАН, Б.: Евангелие от Марка. Pariž 2003, s. 97. 
4 HARRINGTON. D. - DONAHUE, J., Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří 2005, 
s. 294-295. 
5 Pozri LIMBECK, M., Evangelium sv. Marka. Kostelní Vydří 1997, s. 117-119. 
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Odťať nohu alebo ruku1, vyklať oko, je metafora, ktorá poukazuje, že 

človek, ktorý v Cirkvi pohoršuje iných a svojim príkladom zvádza na 

hriech, má byť exkomunikovaný2. Amputácia telesného orgánu pri vážnych 

chorobách je nutnosť, aby bol zachránený človek. Keď hovoríme o Cirkvi, 

ktorú apoštol Pavol prirovnáva k ľudskému telu, kde je veľa údov, 

v prípade závažného ochorenia je nutná v istých prípadoch aj „amputácia – 

exkomunikácia“. 

Ak človek mimo cirkevného spoločenstva učiní pokánie a s pokorou 

sa vráti do Cirkvi, môže byť opätovne prijatý. Svätý Ján Zlatoústy3 hovorí, 

že keď sa tu hovorí o jednotlivých telesných orgánoch, hovorí sa tu vlastne 

v podstate o našich najbližších a príbuzných, ktorí sú nám tak blízki ako 

naše orgány tela. Naše zvyky, reakcie ako aj známe tváre sú nám tak blízke 

a cenné ako naša ruka či noha. Ako hovorí blažený Teofilakt4, ak ťa bude 

pohoršovať noha, alebo oko, t.j. na ceste k spáse ťa budú zvádzať tvoji 

najbližší príbuzní, musíš sa ich zrieknuť a prestať sa s nimi priateliť. 

Niektorí novodobí exegéti v tom vidia hriech pedofílie, masturbácie, 

cudzoložstva, alebo žiadostivé pohľady. Doslovné chápanie tohto textu 

priviedlo Origena k sebakastracii, za čo bol Cirkvou prísne napomenutý. 

V niektorých arabských krajinách dodnes za krádež odsekávajú ruku 

                                                 
1 Spomínam si na slová istého vozičkára, ktorého znášali po schodoch v Trojicko-
Sergejevskej Lavre. Išlo o laika, ktorý prišiel pri nehode o obe nohy a ten vravel: „Sláva 
Bohu, že ma Pán Boh pripravil o moje nohy. Pretože, keď som bol zdravý, nikdy som 
nechodil do chrámu“. Nehoda, ktorá ho postihla, mu pomohla v tom, že začal chodiť do 
chrámu. Preto sa hovorí, že Boh ešte aj „zlo môže zmeniť na dobro“.  
2 Pozri „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 niečo takého dopustil, vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol 
zachránený v deň Pánov.“ (1 Kor 5, 1-5). 
3 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 294. 
4 Pozri ФЕОФИЛАКТ, Б., Благовeстник. С. Петербург 1900, s. 225.  
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zlodejovi, preto sa prakticky v týchto krajinách nekradne. Svätý Ján 

Zlatoústy1 hovorí, že odsekávať telesné orgány bolo od počiatku 

diabolským pokušením, aby človek poškodil v sebe „Boží obraz“, na ktorý 

bol stvorený. Poškodiť človeka, ktorý bol stvorený Bohom malo za cieľ, 

aby mnohí pripisovali príčinu hriechu nie slobodnej vôli, ale ľudským 

orgánom. Sebamrzačenie však Christova Cirkev vždy radikálne odmietala, 

pretože telesné zdravie má človek považovať za Boží dar. Telo, ktoré 

stvoril Boh človeku, je Boží dar. Naše telo, ktoré máme, je dar Boha 

a našich rodičov a tiež sa k nemu máme správať s patričnou úctou. 

Vysokopostavení ľudia v Cirkvi ako aj vo svete musia dávať pozor, aby 

svojim nesprávnym životným štýlom alebo nesprávnou jedinou reakciou 

neboli príčinou toho, že duševne usmrtia človeka, ktorý prestane veriť 

v Boha, v život vo večnosti. 
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