
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

24. časť 

Ako sa žije v Božej rodine 

1) Synovia, alebo sluhovia? 

Záver 17. kapitoly predstavuje úvodnú myšlienku k ďalšej Ježišovej reči, ktorá sa 
tentoraz sústreďuje na vzťahy v Božej rodine, ktorou je Cirkev. 

24 Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: 
"Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?"  25 On vravel: "Platí." Keď potom vošiel do domu, 
Ježiš ho predišiel otázkou: "Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi 
poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?"  26 On odpovedal: "Od cudzích." A 
Ježiš mu povedal: "Synovia sú teda oslobodení.  27 Ale aby sme ich nepohoršili, choď k 
moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi 
ho a daj im za mňa i za seba."  (Mat 17:24-27 SSV) 

Dvojdrachma: „Řecký výraz didrachmon znamená „dvojdrachma". U Židů se rovnala 
zhruba půl šekelu.“1 V tomto prípade „dvojdrachma“ predstavuje tzv. chrámovú daň: 
„Otázka daně v Mt 17,24-27 se obvykle chápe tak, že se jedná o daň, kterou odváděl 
každý Žid na jeruzalémský chrám a na jeho provoz: „Budeme se podřizovat příkazům o 
odevzdávání třetiny šekelu ročně pro službu v domě našeho Boha" (Neh 10,32; ČEP). 
Tato částka byla později zvýšena na půl šekelu ve světle Ex 30,11-16: „půl šekelu podle 
váhy určené svatyni". Dokonce i mimo zemi Izrael byla tato povinnost brána vážně a 
opředena duchovními nadějemi. Filon tvrdí, že „přináší jim dary (jejich příspěvky) s 
veselím a radostí a s očekáváním, že peníze jim poskytnou osvobození z otroctví či 
uzdravení z nemocí a plně zabezpečí radost ze svobody a také je úplně ochrání před 
nebezpečím" (De specialibus legibus 1,77). Podobně i babylónští Židé organizovali 
systém pro vybírání a zajištění chrámové daně (Jos. Flavius, Ant 18,132). Po zničení 
jeruzalémského chrámu v r. 70 po Kr. Římané tuto daň nezrušili, ale nařídili platit půl 
šekelu (fiscus iudaicus) na chrám Jova Kapitolského v Římě (Jos. Flavius, Bell 7,218).“ 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie zo SP 



„Je to každoroční poplatek, předepsaný pro všechny muže starší dvaceti let (Neh 10,33; 
srov. Ex 30,11-16). Sloužil k pokrytí výdajů spojených s kultem a měl se platit v 
židovských mincích. Proto byli v chrámovém nádvoří směnárníci (21,12' Jan 2,15). Byla 
stanovena částka jedna dvoudrachma - neboli dvě drachmy, což byly asi dvě denní 
mzdy.“ (SF) 

Králi země: „Jedná se o narážku na Žl 2,2: „Srocují se králové země." Tento výraz 
označuje vládce všeobecně, ale pravděpodobně zde mohl být použit konkrétně o 
Římanech a jejich kolaborantech v Izraeli.“ 

daň (clo): „Výraz telos znamená nepřímou daň či clo (viz Mt 9,9). Slovo kénsos může 
znamenat „daňový soupis" či „daň". Je obtížné zjistit zde přesné užití těchto termínů. 
Pravděpodobně jsou všeobecným označením pro všechny nepřímé či přímé daně.“ 

aby sme ich nepohoršili: „Matouš zde má pravděpodobně na mysli spíše své židovské 
krajany. Co by se stalo, kdyby Ježíšovi následovníci odmítli zaplatit chrámovou daň? 
Už by j e nepovažovali za Židy. A to Ježíš ani Matouš nechtěli. Nicméně židokřesťané 
považovali placení chrámové daně vzhledem ke své víře v Ježíše Krista jako Božího 
Syna za teologickou anomálii. A tak jim epizoda v Mt 17,24-27 poskytla jak racionální 
důvod, proč již nemusí platit daň, tak i prozíravou strategii („abychom je nepohoršili") 
pro její placení.“ 

statér: „Řecký statér je stříbrná mince v hodnotě čtyř drachem, která postačí jako 
chrámová daň za Ježíše i za Petra. V rabínské literatuře existuje paralelní příběh o 
perle nalezené v rybě (viz bŠab 119a)“ 

ŠTÁT, ALEBO RODINA? 

Idea STARÉHO ZÁKONA  bola jednoduchá: 

• ZÁKON , ktorý svojimi nariadeniami konštituoval 
• ŠTÁT, v ktorom žili 
• SLUŽOBNÍCI  – kráľa a spolu s kráľom služobníci Boha. 
• ŽIVOT  tak prebiehal na rovine zákonov. K ním patrila aj chrámová daň. 

JEŽIŠ túto realitu posúva na novú rovinu – podobne, ako keď sa organizovaná 
skupina ľudí (napr. tím) postupne zmení na úzke, vzťahmi spojené spoločenstvo: 

• BOŽIE SYNOVSTVO , ktoré je obsahom Evanjelia, vytvára 
• RODINU , v ktorej sú všetci  
• SÚRODENCAMI  jediného Otca, ktorý je v Nebi a 
• ŽIVOT  tak prebieha práve na rovine týchto vzťahov. 



Toto je schéma, ktorá bude prenikať aj ďalšie Ježišove slová a vysvetlenia, ktorými 
bude Ježiš túto novú realitu ilustrovať. Základom je ale práve tento posun: 

• RODINA namiesto ŠTÁTU (ORGANIZÁCIE) 
• SÚRODENCI, SYNOVIA A DCÉRY BOHA namiesto SLUHOV 
• VZŤAHY namiesto ZÁKONA A NARIADENÍ 

EVOLÚCIA, NIE REVOLÚCIA 

Ježiš nerealizuje revolúciu, ale evolúciu: 

• Daň zaplatí – pretože Zákon je niečo, z čoho vychádza. 
• Súčasne ale poukáže na zastaranosť Zákona – pretože pozýva k Evanjeliu a teda k 

synovstvu v Božej rodine. 

Je to ozvena Jeho slov, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť. nejde proti Zákonu, 
ale pokračuje v ňom, postupuje ďalej, smerom k Božej rodine, Cirkvi. Tento dôraz na 
„nepohoršenie“ podčiarkuje Ježišovo poslanie zhromaždiť Božiu rodinu: nevnáša 
zbytočný rozpor, boj, nevraživosť, „nalomenú trsť nedolomí“, namiesto rúcania 
buduje ďalej na tom, čo už bolo postavené: 

„Kdo miluje, má se na pozoru, aby nepohoršoval své bratry. Maximum svobody je 
umět si odříkat, jestliže něco bližnímu škodí. Nade vším není svoboda, ale láska; 
jen ona je svobodná a dává svobodu.“ (SF) 

POTVRDENIE PETRA 

Fakt, že Ježiš platí za seba aj za Petra, potvrdzuje Petrov výnimočný status.  

Nie je to v rozpore s tým, čo bolo povedané. Tento status sa netýka osoby Šimona, ale 
služby, ktorú Šimonovi Ježiš zveril: Peter je námestníkom Krista, Jeho „pravou rukou“. 
Zastáva pri Ježišovi službu, ktorú má len on sám a nezdieľa ju s ním žiaden z ostatných 
apoštolov, ani učeníkov. 

Pre Petra je to súčasne príležitosť osvedčiť dôveru v Krista: rybár, ktorý loví do sietí 
ryby, má teraz na udicu loviť poplatok… ☺ A Peter je zase „vo forme“ – uverí, urobí a 
tým potvrdzuje svoj status „skaly“… 



2) Kto je najväčší? 

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: "Kto je podľa teba najväčší v 
nebeskom kráľovstve?"  2 On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich  3 a povedal: 
"Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva.  4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.  5 
A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.  (Mat 18:1-5 SSV) 

dieťa: „Výraz paidion označuje dítě do dvanácti let. Protože takové dítě nemá žádné 
společenské postavení či politický význam, byl Ježíšův symbolický čin, kdy postavil dítě 
doprostřed učedníků, vhodným způsobem, jak zarazit jejich dohady o postavení v 
království Nebes.“ – dôraz je teda na to, že ako dieťa nemá žiadne mocenské, či 
spoločenské postavenie, z hľadiska spoločnosti je vlastne „nikým“. 

„Toto slovo označuje malého človíčka mladšího sedmi let. … U Řeků toto slovo 
znamená také „služebník" nebo „otrok". Z toho je zřejmé, jak bylo tehdy na dítě 
nahlíženo. Pro Židy té doby bylo dítě přívěšek ženy, která byla mužovým majetkem.“ 
(SF) 

neobrátite: grécke slovo strafo znamená doslova niečo otočiť. 

ako deti: „Ježíš neříká, abychom byli dětmi, ale abychom se stali jako děti.“ (SF) – a v 
čom presne máme ako deti byť, hneď aj vysvetľuje: 

poníži: „Verše 3-4 jsou negativní a pozitivní formulace základního smyslu. Poníženost 
zde chválená má silnou složku společenského postavení: pouze tím, že se stane „nikým" 
a nebude dbát společenského postavení, může člověk očekávat, že se stane velkým v 
království Nebes. Viz Mt 5,3, kde je království Nebes zaslíbeno chudým v duchu.“ 

ten je najväčší: „Ježíš tu odpovídá na počáteční otázku učedníku - Největší je v Otcově 
království ten, kdo se mu nejvíc podobá“ (SF) 

„Esejská obec v Kumránu poskytuje některé osvětlující paralely pro výklad 
Ježíšovy promluvy v Mt 18. Otázka učedníků týkající se velikosti v království 
Nebes (18,1) je přiměřená v obci, kde záleží na společenském postavení. 
Kumránská obec byla vysoce strukturována: při obřadech (1QS 2,19-25) a 
shromážděních (6,8-13) se přísně zachovával hierarchický pořádek (kněží, lévijci 
a „mnozí"): „Nikdo nesestoupí ze svého místa, které musí zaujímat, ani se 
nepovznese nad místo, jež mu jeho los určuje" (1QS 2,23). Dodatek k Řádu obce 
(1QSa) ukazuje, že hierarchický pořádek zachovávaný při stolování byl chápán 
jako předjímání či předobraz toho, co nastane s příchodem Božího království. 



Otázka učedníků týkající se velikosti v království Nebes tedy zapadala do 
judaismu 1. století.  

Ježíšova odpověď, že mají být jako děti, zpochybňuje kulturní předpoklady 
vzhledem ke společenskému postavení. Dítě zde není ani tak symbolem 
bezhříšnosti či závislosti, ale spíše příkladem společenského „nikoho".“ 

ŠTÁT VERZUS RODINA EŠTE RAZ 

• „Štát“ je prísne hierarchická spoločnosť. Ľudia v ňom môžu robiť „kariéru“, 
pri ktorej – v porovnaní s inými – stúpajú, majú nad sebou nadriadených, ktorým 
slúžia a podriadených, ktorým šéfujú. 

o „NAJVÄ ČŠÍ“ v organizácii sú tí, ktorí slúžia organizácii a organizácia 
ich za to odmeňuje spoločenským postavením, autoritou, mocou,… 

• „Rodina“, naopak, medzi súrodencami žiadnu takúto hierarchiu nemá. 
Nedelí sa na „šéfov“, „sluhov“, „vládnucich“ a „ovládaných“. 

o „NAJVÄ ČŠÍMI“ sú všetci jej členovia, pretože oni sú tí, ktorí tvoria 
rodinu a sú dôvodom jej jestvovania ako „inštitúcie“. 

o Naopak, kto by sa vydeľoval z titulu nejakého postavenia, funkcie, 
osoboval by si nejakú mimoriadnu „dôstojnosť“ – exkomunikoval by sa 
tým sám zo spoločenstva rodiny a stal by sa „najmenším“, vlastne 
„nikým“… 

Byť členmi „Božej rodiny“ preto znamená: 

• „ponížiť sa“ – čiže zrieknuť sa akéhokoľvek nároku, či túžby po tom, byť 
„väčším“, či „nad inými“ a podobne; a 

• „stať sa dieťaťom“  – niekým, kto nemá medzi ostatnými žiadne nadradené 
postavenie, ale je rovný medzi rovnými. 

Ale ani to ešte na Božiu rodinu nestačí! Láska totiž ide v tomto dobrovoľnom a 
slobodnom ponížení ešte nižšie: 

• „…kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom.  27 A kto 
bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.  28 Ako ani Syn človeka 
neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za 
mnohých.  (Mat 20:26-28 SSV)“  

o – ale táto lekcia učeníkov ešte len čaká o pár kapitol ďalej.  
o Dnes je pre nich revolučným už len samé zistenie, že prísna hierarchia – 

ktorú si tak ctili a kultivovali napríklad eséni – v Božom kráľovstve 
jednoducho nejestvuje! 



IDEA V POZADÍ: 

Znova sa dotýkame kontrastu medzi láskou/poslušnosťou na jednej strane a 
pýchou/neposlušnosťou na strane druhej: 

• LÁSKA uprednostňuje MILOVANÉHO, túži, aby on bol oslávený – a preto 
seba umenšuje a úplne podriaďuje sláve milovaného. Láska túži byť 
bezvýznamná „ako dieťa“, aby vynikol milovaný: „On musí rásť a mňa musí 
ubúdať. (Joh 3:30 SSV)“ 

• PÝCHA, naopak, uprednostňuje SEBA, sama túži byť oslávená, vyvýšená. 
nenávidí službu, poníženosť, podriadenosť. Nedokáže byť bezvýznamná „ako 
dieťa“ , porov.: „Vedci zistili, že potreba cítiť sa dôležito je u ľudí silnejšia ako 
fyziologické potreby, napríklad ako hlad, pretože keď sa človek naje, už nie je 
hladný. Potreba dôležitosti je silnejšia ako potreba lásky, pretože keď človek 
získa lásku, potreba sa naplní. Je silnejšia aj ako pocit bezpečia, pretože keď je 
človek zabezpečený, bezpečie už preňho nie je dôležité. Túžba byť dôležitý je 
najsilnejšia ľudská potreba; ňou sa odlišujeme od zvierat. Kvôli nej ľudia nosia 
značkové odevy, kupujú si luxusné autá, píšu si tituly na vizitky a vystatujú sa 
svojimi deťmi. To zapríčiňuje, že mladí ľudia sa stávajú členmi pouličných 
gangov. Niektorí sa dokonca stávajú kriminálnikmi alebo vrahmi len preto, aby si 
ich okolie všimlo. Vedci zaoberajúci sa výskumom manželstiev dokázali, že 
hlavný dôvod, pre ktorý ženy ukončujú dlhodobý vzťah, nie je zneužívanie, násilie 
alebo tyrania, dôvodom je nedocenenie. Túžba byť uznávaný, pocit dôležitosti a 
ocenenia sú všemocné. (Alan a Barbara Peasovci, Úspešné komunikačné 
stratégie)“ 

„MŇA PRIJÍMA…“ 

príjme v mojom mene: čiže pre Krista, kvôli Kristovi, ako Krista.  

Dá sa to chápať dvojako: 

• Kto je taký, ako dieťa – milujúci a ponižujúci seba pre vyniknutie milovaného – 
je ako Kristus, je s Ním stotožnený. Preto, kto prijíma takéhoto človeka, prijíma 
Krista. 

• A, súčasne, kto prijíma s láskou niekoho bezvýznamného – koná to z lásky a 
nie pre svoj prospech. A teda zase koná ako Kristus a svojim konaním tak 
prijíma Krista aj v tomto zmysle: ako svoj vzor, normu, identitu, toho, koho si 
„obliekol“ (Rim 13,14) – a teda aj z tohto pohľadu to koná kvôli Kristovi, v Jeho 
Mene. 



DO PRAXE: 

• PÝCHA znamená stavať do stredu seba a vyvyšovať seba. 
o Pýcha POTREBUJE HIERARCHIU  úradov, titulov, postavenia, moci, 

slávy, „spoločenský rebríček“ a podobne. 
o Preto je POKUŠENIE ZAVÁDZA Ť NIEČO PODOBNÉ AJ DO 

CIRKVI : rôzne tituly, oslovenia „dôstojný pán“ a pod., vykanie, 
onikanie,… 

• LÁSKA naopak túži po jednote s inými – a tam by boli podobné veci len na 
prekážku. 

o Preto ich odvrháva preč,… 
o … a vytvára opravdivé bratské spoločenstvo,  

� kde sú si všetci rovní 
� a namiesto „postavenia“ existujú len „služby“ – na čele s tým, 

ktorý sám je „sluha sluhov Božích“… 

3) Na kom v skutočnosti záleží? 

6 Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by 
lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.  7 Beda 
svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého 
pohoršenie prichádza!  8 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a 
odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby 
ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.  9 A ak ťa 
zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do 
života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.  10 
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že 
ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  
(Mat 18:6-10 SSV) 

pohoršil: „Sloveso skandalizó a podstatné jméno skandalon se objevují šestkrát v Mt 
18,6-9. Skandalon je past či kámen úrazu na cestě. V náboženském či morálním 
kontextu označuje pokušení k hříchu či svedení k odpadnutí. O Matoušově zvláštním 
zájmu o „pohoršení" viz Mt 5,29-30; 11,6; 15,12; 16,23; 17, 27; 24,10; 26,31-32.“ – v 
tomto smere by sme pod tým „pohoršením“, čiže „zvedením k hriechu“ mohli chápať 
práve pokušenie odviesť ho od malosti a lásky k pýche. 

„„ Pohoršení" (řec. skandalon; pozn. překl.) původně označuje léčku, do které se chytá 
kořist. Pohoršování je opak přijímání: zatímco někoho přijmout je pro bližního ta 
nejlepší služba, pak pohoršení je to nejhorší, co mu můžeme provést.“ (SF) 



„Kdo působí pohoršení, páchá ten nejhorší hřích: uvádí druhého do hříchu. Pohoršení 
je nákaza, zlo, které se šíří už tím, že jednou vzniklo. Člověk se spontánně chová podle 
vzorů, které má před sebou. Ty utvářejí „zvyk", módu, nevyslovený souhlas, který určuje 
obecné jednání, dobré i špatné. Masmédia dnes působí jako okamžité reproduktory s 
univerzálním dosahem.“ (SF) 

jedného z týchto maličkých: „…metaforické užití mikroi2. O jejich strážných andělech 
(viz Sk 12,15) je řečeno, že mají neomezený přístup do Boží přítomnosti. Proto by 
neměli být tito obzvláště vzácní lidé vystaveni pohrdání.“ 

mlynský kameň: „Mylos onikos („osličí kámen"), tj. větší kámen, jímž otáčí osel.“ 

Beda svetu pre pohoršenie… pohoršenia musia byť: už len preto, že žijeme vo svete, 
ktorý sám osebe je pohoršením – prekážkou k spáse a prispôsobiť sa mu znamená 
prehrať: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s 
Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. 
(Jam 4:4 SSV)“ Na druhej strane – len vďaka ním sa môžeme slobodne rozhodovať 
pre niečo iné a tým je život lásky a poníženosti lásky v Božom Kráľovstve. Preto 
„musia byť“, preto sa Ježiš veľmi logicky za nás modlí: „Neprosím, aby si ich vzal zo 
sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. (Joh 17:15 SSV)“ 

„Tento komentář přidává Matouš. I když pohoršení musí přicházet, odpovědnost za ně 
musí nést jejich původce.“ A práve táto zodpovednosť za náš postoj a konanie potom 
smeruje k ďalšiemu: 

odtni… vylúp…: Je lepšie byť mrzákom (čo nás dokonca môže priviesť k pokore a 
následne láske!), než byť zdravý a dlho žiť, ale v pýche a zatratiť sa. Vážnosť 
prirovnaní dokumentuje vážnosť veci! Hriechom, na ktoré by nás mali zvádzať, je 
zrejme v prvom rade táto pýcha, povyšovanie sa, vydeľovanie sa, porovnávanie sa s 
inými ľuďmi. 

aby ste neopovrhli: Svet malými opovrhuje. Ale kresťan by mal byť človek, ktorý 
rozpozná opravdivú hodnotu, keď ju vidí – a to nie je pýcha, ani moc, ani sláva, ale 
láska, prejavujúca sa poníženosťou lásky a vyvyšovaním milovaného. 

ich anjeli hľadia…: Myslia sa tým anjeli strážni a ich blízkosť Bohu je zrkadlom 
blízkosti týchto ľudí Bohu a to tým, že sa Mu podobajú. Ježiš tým ešte viac zdôrazňuje 
skutočnú veľkosť, ktorá sa v týchto „maličkých“ skrýva.  

Je to ozvena paradoxu, kde „prví sú poslední a poslední prví“, malí sú v 
skutočnosti veľkí a veľkí na pohľad sú v skutočnosti malí…3 

                                           
2 mikros – niečo malé, ohraničené, obmedzené… 



• Tí, ktorých považujeme za „veľkých“ v kartegóriách „organizácie“, „kariéry“ a 
„hierarchie“ sú v skutočnosti z pohľadu Božieho Kráľovstva často tí malí a 
bezvýznamní… 

• A, naopak, tím ktorých prehliadame, pretože nemajú žiadne „postavenie“ v rámci 
organizácie spoločnosti a nepatria do nijakej význačnej „spoločenskej triedy“, 
„dynastie“ a pod., sú v meradlách Božieho Kráľovstva často práve tými veľkými, 
ktorých anjeli hľadia na tvár Boha! 

NA KOM TEDA ZÁLEŽÍ A KTO JE TEN „VEĽKÝ“? 

„Veľkým“, na ktorom záleží a pre ktorého je všetko a ktorému sa všetko podriaďuje je 
práve ten „mali čký“, „die ťa“, ktoré žije v Božej rodine ako Božie dieťa a súrodenec 
Ježiša Krista… 

JEDNOTLIVEC NAMIESTO ORGANIZÁCIE 

Predstavme si to na príklade vojny: Kým sa bojuje, má prioritu armáda ako 
celok. Ona musí zvíťaziť a očakáva sa, že jednotlivci sa tomu podriadia a, ak to 
bude treba, zomrú za víťazstvo svojej armády. A ten, kto nie je ochotný túto obetu 
priniesť, je bez okolkov vojenským súdom zastrelený ako zbeh. Ale keď vojna 
skončí, armáda sa rozpustí – a pozornosť sa zrazu prenesie na jednotlivcov. Od 
toho okamihu na nich záleží, pretože aj sama armáda bojovala pre nich a kvôli 
nim. 

To isté sa deje aj v prípade Božieho Kráľovstva: 

• Na začiatku si Boh vyvolí ARMÁDU  – a tou je národ Izraela. Boh uzatvára 
Zmluvu s týmto národom, nie s jednotlivcami. Dáva Zákon národu. Vedie národ. 
A tento národ ako národ nesie Prisľúbenie ako armáda svoju štandardu a bojuje 
boj za jeho uskutočnenie. 

o Od jednotlivca sa očakáva, že bude bojovať pod zástavou tohto národa 
– že radšej zomrie, ako by sa tomuto boju spreneveril : „Tiež sa stalo, že 
bolo zatknutých sedem bratov aj s matkou. Kráľ ich dal trýzniť korbáčmi a 
remeňmi, aby ich tak donútil požívať nedovolené bravčové mäso.  2 Tu sa 
jeden z nich ujal slova a v mene ostatných povedal: "O čom nás chceš 

                                                                                                                                                
3 porov. napr.: „12 Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo.  13 Nuž povedal som si: "Veru nadarmo 
som si srdce čisté zachoval a v nevinnosti som si ruky umýval;  14 šľahaný som deň čo deň a trestaný už od rána."  15 Keby 
som si povedal: "Budem rozprávať ako oni," to by som, veru, zradil pokolenie tvojich synov.  16 Tu som sa zamyslel, aby 
som to pochopil; zrejme to bolo nad moje sily,  17 kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne, kde som pochopil, aký bude 
ich koniec.  18 Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú a vrháš ich do záhuby.  19 Ako vychádzajú navnivoč! Náhle je po nich, 
hynú od hrôzy.  20 Ako sen prebúdzajúceho sa človeka, tak sa rozplynú, keď zakročíš ty, Pane.  (Psa 73:12-20 SSV)“ 



vyšetrovať a čo sa chceš od nás dozvedieť? Hotoví sme radšej zomrieť, ako 
prestúpiť otcovské zákony."  (2Ma 7:1-2 SSV)“ 

o A, kto tak neurobí, je považovaný za „zbeha“ a podľa toho sa s ním 
zaobchádza: je obetovaný jednotlivec, aby sa zachránila „armáda“, 
napríklad: 

� „26 Mojžiš sa postavil do vchodu táboriska a zvolal: "Kto je za Pána, 
ku mne sa!" I zhromaždili sa okolo neho všetci leviti.  27 A on im 
povedal: "Toto hovorí Pán, Boh Izraela: “Každý nech si opáše meč 
na bedrá! Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a 
zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných!”"  28 A leviti urobili 
tak, ako rozkázal Mojžiš. A v ten deň padlo z ľudu do tritisíc mužov.  
29 Potom Mojžiš povedal: "Dnes ste zasvätili svoje ruky Pánovi - veď 
každý bol proti svojmu bratovi -, a preto dnes ste požehnaní!"  30 Na 
druhý deň povedal Mojžiš ľudu: "Previnili ste sa veľkým hriechom. 
Ja teraz vystúpim k Pánovi, hádam ho budem môcť uzmieriť za váš 
hriech."  31 Tak Mojžiš odišiel opäť k Pánovi a povedal: "Ach, tento 
ľud sa dopustil veľkej viny, veď si urobil boha zo zlata.  (Exo 32:26-
31 SSV)“ 

� „19 Sedem dní sa nesmie nájsť vo vašich domoch kvas, lebo každý, 
kto bude jesť niečo kysnuté, bude z izraelskej pospolitosti vyhladený, 
či je cudzinec alebo domorodec!  20 Nesmiete jesť nič kysnuté! Vo 
všetkých vašich príbytkoch sa bude jesť len nekvasený chlieb."  
(Exo 12:19-20 SSV)“ 

• Narodením, smrťou a zmŕtvychvstaním Krista sa ale táto vojna Izraela 
skončila. Národ splnil svoje poslanie a „priblížilo sa Božie Kráľovstvo“.  

o Poslanie Izraela končí, končí aj Zmluva.  
o Nastáva okamih NOVEJ ZMLUVY , ktorá je už ale uzatváraná nie s 

národom, ale s JEDNOTLIVCAMI : „Toto je zmluva, ktorú s nimi 
uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a 
vpíšem im ich do mysle (Heb 10:16 SSV)“ 

DO PRAXE: 

• Nenadraďujeme niekedy „organizáciu“ (hoci aj v podobe zachovania 
zaužívaných zvykov a doterajšieho spôsobu fungovania farnosti a tak – „vždy sa 
to tak robilo“) pred jednotlivcami, ktorých radšej spomedzi seba vylúčime? 

• Čo myslíte, sme pre druhých, pre ľudí okolo nás, vždy iba 
PRÍLEŽITOS ŤOU uveriť?  

• Alebo aj PREKÁŽKOU  – a teda oným „pohoršením“? 
o Ak hej – kde a ako a voči komu konkrétne? 
o Čo s tým v praxi urobíme? 



NA ZAMYSLENIE : 

„ Komunita je stále v pokušení považovat své nejkřehčí a nejméně stálé členy za přítěž. 
Rozlišuje mezi těmi, kdo za něco stojí, protože jsou bohatí na dary, dobří a příkladní, a 
těmi, kteří nestojí za nic, protože jsou nezkušení, slabí a zranitelní. Ti snadno zaostávají 
a zabloudí právě proto, že je odsouváme stranou a necháme je, aby se ztratili. Existuje 
určitý druh duchovního soutěžení, které je horší než to ekonomické! Oceňujeme ty, kdo 
jsou první, a stavíme na nich, a posledními pohrdáme. Pán naopak staví do středu 
komunity toho nejmenšího a identifikuje se s n ím (25,40.45)!“ (SF) 

4) Dilema exkomunikácie 

„Popisování města či obce pomocí orgánů lidského těla bylo v 1. století běžné. Viz H. 
Conzelmann, 1 Corinthians (Fortress, Philadelphia 1975), str. 211, kde jsou odkazy na 
klasické prameny. V 1 Kor 12-14 Pavel používá obrazu těla, aby napravil nepořádky v 
křesťanské obci v Korintě. Proto nelze vyloučit, že v kontextu obce Mt 18 výroky o 
částech těla (18, 8-9) nesou výklad týkající se obce. Kumránský Řád Jednoty 2,1 lb-17 
počítá s možností vyhnání člena, který „zanechal před ním to, co způsobilo, že upadl do 
neřesti a odvrátil se od Boha". Rozsudek vynesený nad takovýmto člověkem, který padl, 
dostává formu prokletí: „Ať ho Bůh oddělí pro zlo a ať je vyvržen zprostředku synů 
světla, protože se odvrátil od Boha kvůli svým modlám a kvůli tomu, co způsobuje, že 
upadá do hříchu!"“ 

A tu prichádza tá dilema: 

ORGANIZÁCIA, ALEBO JEDNOTLIVEC? 

• V prípade ORGANIZÁCIE (štát, inštitúcia) je vec jasná, platí, že jednotlivec 
je nahraditeľný. Nezáleží na jednotlivcovi, ale na celku. 

o Ak teda jednotlivec ohrozuje organizáciu, je obetovaný pre dobro 
organizácie. 

• V prípade RODINY je ale v centre jednotlivec! Nikto v rodine nie je 
nahraditeľný. Na každom jednom záleží!  

o ALE ČO AK jednotlivec napriek tomu ohrozí túto rodinu – vážne, až 
kriticky, spôsobujúc v nej tak „pohoršenie“, čiže sa stáva „prekážkou“, 
spôsobujúcou, že ostatní členovia rodiny môžu preň zahynúť, ba sama 
funkcia rodiny je ohrozená? 

SZ PRÍSTUP: 



V ZS dobe bol v centre národ. Záležalo na národe ako na celku, On bol nositeľom 
prisľúbenia. Bolo teda prirodzené, že jeho záujmy boli nadradené záujmom 
jednotlivcom – úplne rovnako, ako v každej inej vojne sa víťazstvo armády celkom 
vedome vykupuje smrťou jednotlivých vojakov, o ktorých každý verí, že straty budú 
čo najmenšie, ale vie, že budú… a predsa veliteľ neváha vykúpiť víťazstvo armády 
smrťou jednotlivcov. Toto isté prežíva aj Izrael. Mojžiš preto, napríklad, nikdy 
neváhal nadradiť dobro národa jednotlivcovi, či už prakticky, alebo teoreticky (ako 
sme už videli v predchádzajúcej téme). 

NZ PRÍSTUP: 

• V NZ sa Božie prisľúbenie naplno uskutočňuje – a do centra sa tým pádom 
dostáva jednotlivec, konkrétny človek, ktorému Boh adresuje konkrétne 
pozvanie: „Buď mojim synom!“ 

o SPOLOČENSTVO viac neslúži sebe, ani nemá zmysel samo v sebe, ale 
je tu kvôli konkrétnym JEDNOTLIVCOM! 

o JEDNOTLIVEC zase prijíma spásu v RODINE, v spoločenstve Cirkvi a 
mimo nej to ani možné nie je (a preto je nutné chrániť aj ju). 

 

• EXKOMUNIKÁCIA je  (ako naznačuje Matúšov text) aj tu niekedy 
nevyhnutná: zničenie „rodiny“ totiž znamená zničenie nádeje aj pre všetkých 
„jednotlivcov“, ktorí do nej patria, alebo sú do nej pozvaní. Záujem jedného 
jednotlivca sa tak dostáva do konfliktu so záujmami všetkých jednotlivcov. 
Nie je to konflikt medzi „jednotlivcom“ a „organizáciou“, je to ochrana záujmov 
jednotlivcov, členov Božej rodiny!  

o Ak teda niekto ohrozuje samotnú existenciu (resp, funkčnosť) 
„rodiny“, čiže spoločenstva Cirkvi, musí byť v tej chvíli zachránená 
Cirkev  – ale aj to v záujme jednotlivcov, ktorí ju tvoria, a nie v záujme 
zachovania nejakej abstraktnej „organizácie“, „zvykov“, „tradícií“, či 
čohokoľvek. 

o Ale exkomunikovaný jednotlivec musí vždy ostať v centre našej lásky. 
Nie je exkomunikovaný na odsúdenie – ale na záchranu Cirkvi a súčasne 
na svoje vlastné uzdravenie, ako naznačuje Pavol! 

A práve tento postoj demonštruje nasledovný text Matúša… 



5) Záchrana, nie odsúdenie! 

12 Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 
deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?  13 A keď sa mu ju 
podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 
deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.  14 Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, 
nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.  (Mat 18:12-14 SSV) 

zablúdila: „V Ez 34 jsou kritizováni pastýři Izraele: „zaběhlou jste nepřivedli nazpět" 
(Ez 34,4; ČEP). Bůh slibuje, že bude jednat jako pastýř: „Ztracenou vypátrám, 
zaběhlou přivedu zpět" (Ez 34,16).“ 

keď sa mu ju podarí nájsť: „Matouš jemně upozorňuje, že hledání nemusí být vždy 
úspěšné. … Matouš rozlišuje mezi „zablouděním" (18,12-13) a „zahynutím" či 
„ztracením" (18,14). Pastýř hledá „zbloudilé", aby je zachránil před zahynutím. To, že 
toto hledání nemusí být vždy úspěšné, naznačují Matoušova slova v 18,13 („A podaří-li 
se mu ji nalézt").“ 

• Aj keď teda zachraňujeme rodinu krajným a drastickým nástrojom vylúčenia 
jednotlivca, ktorý ju vážne ohrozuje,…  

• … predsa na jednotlivca nezabúdame – a samo jeho vylúčenie je aj voči nemu 
samému vnímané ako akt jeho záchrany a nápravy (preto sa napríklad dodnes 
exkomunikácii a iným „trestom“ v Katolíckej cirkvi vraví „medicinálne“, čiže tie, 
ktoré majú napomôcť uzdravenie toho druhého): 

o Pre Pavla napríklad preto tiež vylúčenie nebolo odsúdením k záhube 
jednotlivca, ale nástrojom nápravy jednotlivca: „3 Ja som už, hoci telom 
vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to 
urobil,  4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj 
duch, s mocou nášho Pána Ježiša,  5 vydať satanovi na záhubu tela, aby 
sa duch zachránil v Pánov deň.  (1Co 5:3-5 SSV)“ 

o Podobne (a ešte to tu zaznie) to platí aj tu: Vylúčený (= zablúdený) by mal 
byť ešte viac, než ostatní (ktorí sú zatiaľ v Cirkvi, „v bezpečí“) cieľom 
našej lásky a starostlivosti… 

Ježiš to zhrňuje slovami: 

Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce,  
aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých 

Z tohto pohľadu všetko je nahraditeľné, omluviteľné, oželateľné… ale stratenie 
človeka, zatratenie jednotlivca našou vinou – či už aktívnym pohoršením, či už 
pasívnym nehľadaním – omluviteľné nie je nikdy a nijako. 



DO PRAXE: 

• Pavol hovorí: „2 A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a 
vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu! (1Co 5:2 SSV)“ – kde je 
teda hranica, za ktorou sa vylúčenie stáva oprávneným?  

• Nestáva sa nám, naopak, že akceptujeme (a mlčky schvaľujeme) tých, ktorí 
sa už sami z kresťanstva svojimi postojmi a konaním vylúčili ako kresťanov 
– dokonca často ako vzory? Alebo hoci aj preto, že sú pre nás „výhodní“ – 
majetkom, postavením vo svete, vplyvom v spoločnosti,…? 

• A, naopak, ak niekto „opustí naše zhromaždenie“ – čo ďalej? Je aj naďalej 
objektom našej úprimnej lásky a záujmu? Hľadáme ho, úprimne, vytrvalo, 
vynaliezavo? Alebo si uľahčene vydýchneme: „Tak fajn, už je preč…“? 

6) Ako na to v praxi? 

15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa 
počúvne, získal si svojho brata.  16 Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, 
aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.  17 Keby ani ich 
nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan 
a mýtnik.  18 Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo 
rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.  (Mat 18:15-18 SSV) 

prehreší (proti tebe): „ [proti tobě]: Tato slova chybějí v mnoha důležitých rukopisech 
(Sinajském a Vatikánském - pozn. překl.). Pravděpodobně se jednalo o písařský dodatek 
ovlivněný Mt 18,21. V původním matoušovském textu nebylo provinění blíže určeno“ – 
čo má, vzhľadom na nasledujúce, svoju logiku, ako hneď uvidíme! 

napomeň ho: „První krok v postupu napomínání se opírá o Lv 19,17 (ČEP): „Nebudeš 
ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle 
práva, a neponeseš následky jeho hříchu." Sloveso elenxon (aoristní imperativ slovesa 
elenchein „odkrývat, usvědčovat, kárat" - pozn. překl.) naznačuje vliv septuagintního 
textu Lv 19,17 (elegmó elenxeis).“ – ide teda o „usvedčenie z hriechu“, objektívne 
dokázanie, že to, čo druhý robí, nie je len niečím, čo sa nám nepáči, ale čo objektívne 
hriechom je. 

priber si ešte jedného alebo dvoch: „Druhý krok je založen naDt 19,15b (ČEP): 
„Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků."“ 

Povedz to Cirkvi: „dalšímu užití slova ekklésia v evangeliích viz Mt 16,18. Je tu 
míněna místní církevní obec, ať už při formálním shromáždění nebo staršovstvo.“ Čo 
presne chápali pod pojmom „cirkev“ prví kresťania, vyjadruje zásada sv. Ignáca 



Antiochijského, žiaka Jána apoštola: Kde je biskup, tam je Cirkev. Teda nie „amorfné 
zhluknutie kresťanov“, ale opravdivá Cirkev, zhromaždená okolo biskupa, čiže okolo 
apoštolov! 

nech ti je ako pohan: Ak dotyčný neposlúchne ani biskupa a spoločenstvo Cirkev, 
dáva tým najavo, že sa sám už do cirkvi neráta. Je teda mimo nej, práve sa z nej sám 
exkomunikoval. Nie je preto už na neho možné ďalej hľadieť ako na kresťana a člena 
Božej rodiny. Je potrebné prístup k nemu prehodnotiť, aby tak zodpovedal jeho 
súčasnému stavu. 

TROJSTUPŇOVÝ POSTUP V PRAXI 

• TENTO POSTUP SA VZŤAHUJE NA KRESŤANOV!  Na členov 
spoločenstva Cirkvi! Nie na ľudí mimo!!! 

o Mnohí ľudia, čítajúc tento text, si predstavujú evanjelizáciu ako 
„napomínanie ľudí“, aby sa modlili a chodili do kostola a nerobili zlo. To 
je ale omyl! Ľudia „mimo“ musia byť evanjelizovaní! Až potom, keď 
uveria a stanú sa spoločne s nami členmi Božej rodiny, môžu byť 
„napomínaní“ takýmto láskavým, bratským napomenutím!!! 

• NA ZAČIATKU JE PREHREŠENIE BRATA . Nie nutne voči nám osobne – 
to „proti tebe“ v mnohých rukopisoch chýba a aj samotné nasledujúce slová 
svedčia o tom, že v žiadnom prípade nejde o nejakú obhajobu seba proti krivde, 
ktorou sa voči nám niekto v Cirkvi prehrešil! 

o Ak by sa jednalo len o nejaký „pocit krivdy“  voči nám – pričom druhý 
neurobil nič zlé – nemali by sme, ako kresťania, dôvod s tým nič robiť, 
páč Písmo hovorí a nabáda nás: „podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred 
Kristom (Eph 5:21 SSV)“ a „Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi 
sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 
(1Co 6:7 SSV)“ 

o Napomínanie sa teda nekoná z titulu „krivdy“, ale z titulu 
„prehrešenia sa“! 

� Tento motív potvrdzuje aj konštatovanie, že ak sa to podarí, „získali 
sme svojho brata“. Nie odstránili nejakú krivdu, ale zachránili brata 
pred zablúdením. 

• NAPOMÍNA Ť – PREČO? Jednoducho preto, že sme rodina! Všetci sme na 
rovnakej ceste k dokonalosti, všetci uznávame, že sme hriešni a k dokonalosti 
nám toho ešte veľa chýba – a všetci si nesmierne vážime službu napomínania 
(moderne sa tomu hovorí: spätná väzba ☺), vďaka ktorej môžeme skôr a lepšie 
spoznať svoje nedostatky a odstrániť ich. Je to teda bežný proces vo vnútri 



Cirkvi4 a neposkytnúť inému službu napomenutia by bolo v rozpore s láskou, 
panujúcou uprostred rodiny Cirkvi. 

• NAJPRV SÚKROMNE, medzi štyrmi očami. Malo by to stačiť. Ak niekoho 
„napomenieme“ v zmysle slova elenxeis, čiže ho jasne usvedčíme z hriechu a 
dokážeme, že to, čo koná, je hriech – malo by to druhému stačiť, aby uznal svoj 
hriech a napravil ho.  

o Môže sa ale stať, že sme ho nepresvedčili. Nakoniec, sme omylní. Ak sme 
my nepresvedčili jeho, ani on nás, je na čase urobiť vec objektívnejšou: 

• DVAJA, ALEBO TRAJA ĎALŠÍ : Tu už ide o spoločné skúmanie, takmer by 
sme povedali „arbitráž“, kde my aj brat predložíme svoje postoje – a niekto tretí 
ich skúma.  

o Možno tí „dvaja, či traja“ dôjdu k záveru, že vec sa má inak, než si 
myslíme a vidíme to my.  

o Možno nás podporia – a presvedčia aj toho druhého. 
o Ale možno nás podporia, ale druhý ostáva tvrdohlavo stáť na svojom. Čo 

potom? 
• POVEDZ TO CIRKVI : Čiže, v zmysle Ignáca, biskupovi (resp. presbyterovi, 

ktorý ho „zastupuje“), prípadne aj verejne pred zhromaždeným spoločenstvom. 
o Rozhodnutie biskupa (predpokladá sa, že uvážené, spravodlivé, v súlade s 

Evanjeliom – od toho, nakoniec, biskup je) je záväzné, pretože on je na 
mieste apoštolov a má moc „zväzovať a rozväzovať“5.  

� Pokiaľ toto rozhodnutie nie je v zjavnom rozpore s Božím 
slovom (nestačí len, aby bolo – ako napríklad u Luthera a pod. – v 
rozpore s jeho pochopením Písma), platí zásada, ktorú udáva 
Ignác: „Snažme se tedy, abychom nejednali proti vůli biskupa a 
podřiďme se mu jako Bohu. … Co on schválí, to je milé i Bohu a 
proto i pevné a jisté.“  – a teda nezhreší, kto sa v láske a poslušnosti 
(porov. predchádzajúce lekcie) podrobí jeho úsudku. 

• AK NEREŠPEKTUJE ANI CIRKEV , dáva dotyčný najavo, že sa už 
nepovažuje za jej súčasť. Sám sa teda vylučuje, exkomunikuje z Cirkvi . 

o To, či táto exkomunikácia bude aj navonok vyhlásená, je už len v podstate 
formálna záležitosť, ktorou sa len navonok „úradne“ potvrdzuje faktický 
stav, ktorý si dotyčný sám vyvolil. „Komunita hříšníka „neexkomunikuje", 
ale přivádí ho k pochopení, že už stojí mimo spole čenství, a to takovým 
způsobem, aby se mohl vrátit. „Exkomunikace" má vždycky a pouze 
hodnotu osvětlující a pedagogickou, nikdy ne trestnou.“ (SF) 

                                           
4 Úplne rovnaký, ako keď napríklad v posilovne jeden kolega upozorní druhého na chybu, ktorú pri tréningu robí a poradí 
mu, ako to robiť lepšie a podobne. 
5 Pamätajme, že tieto slová, ktoré za chvíľu zaznejú, nie sú adresované všeobecne zástupom, ale učeníkom, čiže 
Dvanástim! 



• NECH TI JE AKO POHAN A MÝTNIK :  
o To neznamená zavrhnutie dotyčného. 
o To znamená zmenu prístupu k dotyčnému – ale stále v tej istej láske: 

� Z úrovne spoločenstva, vzájomnej služby napomínania a oddanosti 
Evanjeliu a samému Kristovi… 

� … sme dotyčného „zaradili“ tam, kam reálne patrí: na úroveň 
človeka, ktorý ešte Kristovi neuveril a preto namiesto lásky 
bratskej v Cirkvi potrebuje „lásku evanjelizujúcu“ , ktorá ho 
najprv získa pre Krista! Až potom môže prísť „pevná strava“ 
katechézy a napomínania v spoločenstve, „strava“, ktorú v tejto 
chvíli ešte zjavne nedokáže stráviť! „Cíl tohoto postupu, i v případě 
„exkomunikace“, je vždycky a jenom „získat bratra".“ (SF) 

NA ZAMYSLENIE : 

„Bratrské napomenutí je ve skutečnosti znamení veliké lásky: je možné jen v komunitě, 
kde každý je přijímán se svými limity, není souzen, když se zmýlí, je mu prominuto, když 
se proviní, je hledán, když se zatoulá, odpustí se mu, když hřeší. Bez bezpodmínečného 
přijetí neexistuje bratrské napomenutí: zla kritika a obranná zatvrzelost se prostě 
nesnášejí. Člověk je ochoten přijmout případné připomínky, aniž je pociťuje jako 
agresivní útoky, jen tehdy, když je přijat, a v míře, v jaké je přijat.“ (SF) 

• Ako sme na tom my – v dávaní i prijímaní napomenutia ako daru veľkej úcty, 
rešpektu a lásky? 

MOC ZVÄZOVAŤ A ROZVÄZOVAŤ: 

čokoľvek zviažete: „Moc svazovat a rozvazovat, která byla již dána v 16,19 Petrovi, je 
nyní udělena všem učedníkům. V kontextu s 18,15-17 se zdá, že tato moc se buď týká 
ukládání (či odvolávání) exkomunikačních prohlášení, či odpouštění (a neodpouštění) 
hříchů.“ – pričom, podľa starodávnej tradície, sa vzťahuje na apoštolov a biskupov ako 
ich nástupcov, porov. sv. Ján6, sv. Pavol7, sv. Ignác Antiochijský,… 

                                           
6 „Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma.  10 Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré 
robí, keď o nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, 
bráni a vylučuje ich z cirkvi.  (3Jo 1:9-10 SSV)“ – pod pojmom „prvý“ sa zrejme chápe postavenie predstaveného, čiže 
staršieho. 
7 „10 A toto píšem ako vzdialený, aby som si, keď prídem, nemusel prísne počínať podľa moci, ktorú mi dal Pán na 
budovanie, a nie na rúcanie. (2Co 13:10 SSV)“ – moc, gr. exusia, čiže právomoc, autorita, v tomto prípade ako apoštola. 



7) Sila opravdivej Cirkvi 

„19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, 
dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  20 Lebo kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."  (Mat 18:19-20 SSV)“ 

jednomyseľne prosiť: Čo to znamená? To vysvetľuje sám Ježiš hneď následne: 

zhromaždení v mojom mene: čiže v Ježišovej mysli, stotožnení s Ježišom. 

tam som ja medzi nimi: „To je Ježíšův překlad jednoho rabínského výroku, který říká: 
„Jestliže se dva sjednotí, aby se věnovali slovu Zákona, je v jejich shromáždění 
šechina".“ – a je to tak práve preto, že sú s Kristom opravdivo stotožnení: s Ním a skrze 
Neho aj navzájom, ako prikazuje Ježišov Zákon lásky. 

• Je to inými slovami povedané to, čo Ježiš hovorí: „Ak ostanete vo mne a moje 
slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. (Joh 15:7 SSV)“ 

O ČO TEDA IDE? 

• Byť kresťanom = byť Kristom v Jeho Tele, ktorým je Cirkev. 
• Ak sme teda v Cirkvi stotožnení s Kristom – a tým v Kristovi zjednotení, 

„zhromaždení“ aj navzájom – prosíme ako Kristus za Kristove veci a dostávame 
ich od Otca, ktorý vypočúva svojich synov! 

• Ak ale nie sme stotožnení s Kristom – a máme teda rôzne, vlastné a 
„nekristovské“ názory – a teda ani nie sme vzájomne zhromaždení a zjednotení v 
opravdivom jedinom Tele Cirkvi – potom ani neprosíme ako synovia – a potom 
ani Otec nepočuje naše modlitby… 

8) Takže naozaj všetko a vždy odpustiť? 

21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu 
bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?"  22 Ježiš mu odpovedal: 
"Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.  23 Preto sa nebeské kráľovstvo 
podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami.  24 Keď začal účtovať, 
priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov.  25 Ale pretože nemal skadiaľ 
vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.  26 
Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: “Pozhovej mi a všetko ti 
vrátim.”  27 A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.  28 No 



len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. 
Chytil ho pod krk a kričal: “Vrá ť, čo mi dlhuješ!”  29 Jeho spolusluha mu padol k 
nohám a prosil ho: “Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.”  30 On však nechcel, ale odišiel a 
vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.  31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, 
veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.  32 A tak si ho 
pán predvolal a povedal mu: “Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma 
prosil.  33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja 
zľutoval nad tebou?”  34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú 
dlžobu.  35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu 
bratovi."  (Mat 18:21-35 SSV) 

Prehreší proti mne: „Na rozdíl od 18,15 se zde jedná o hřích, který byl spáchán proti 
členu obce („proti mně"), jako je lhaní, pomluva atd. Petr si očividně myslí, že byl 
dostatečně velkorysý, když byl ochoten odpustit až sedmkrát.“ – Peter sa teda nepýta na 
„všeobecný hriech“ niekoho iného, ale na hriech, ktorý jemu samému ubližuje. 

Odpustiť: (gr. afiémi) – znamená nielen odpustiť, ale aj niečo zanechať, niekoho 
nechať samotného a opustiť ho. Môžeme ho nájsť napr. v Ježišovom prísľube zoslania 
Ducha Svätého, kde Ježiš vraví: „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.“ (Jn 14,18) – 
doslova: nenechám vás opustených, osirelých… Takže v zmysle významu tohto slova 
by sme mohli chápať Ježišom myslené odpustenie ako úplné „opustenie“ a zanechanie 
toho, čo sme druhému zazlievali. 

77 ráz: (gr. hebdomekontakis hepta) – Prvé slovo znamená doslovne „sedemdesiatkrát“, 
druhé „sedem“. Často sa to preto prekladá ako „sedemdesiat krát sedem“. Nejde teraz 
o to, že mám odpustiť bratovi 490 krát. Číslo 70 x 7 je v Biblii už raz použité a to 
u Daniela, ktorý v Dan 9,24nn rozpočítava beh sveta na 70 ročných týždňov, teda 70 x 7 
rokov. Násobky sedmičky pritom všeobecne označujú plnosť, úplnosť. Pre ilustráciu: ak 
sa v 2 Krľ 4,35 vraví, že „chlapec sedemráz kýchol“, je to proste znak toho, že sa mu 
zdravie navrátilo úplne a dokonale. Takže v tomto zmysle by rozhovor Ježiša a Petra 
znel takto: „To mám vždy svojmu bratovi odpustiť?“ – a Ježiš odpovedá: „Naprosto 
a bezpodmienečne vždy!“ 

Sluhami: (gr. dulos) – dosl. otrokmi. 

Talent a denár – jeden talent sa rovnal 9000 denárom, pričom denár bola denná mzda 
robotníka. Jeden talent mal hodnotu asi 37kg zlata, alebo striebra. Keby sme to vyrátali 
podľa súčasnej priemernej dennej mzdy (marec 2013): Ak priemerná mzda je okolo 
805€ mesačne, denná je potom okolo 40,25€. Potom jeden talent by mal reálnu hodnotu 
362 250€. Desaťtisíc talentov potom má hodnotu 3 622 500 000€, (v prepočte na 
staré koruny to je 109 131 435 000,- SKK). Alebo inými slovami: za jeden talent sa dala 
v staroveku postaviť plne vyzbrojená vojnová triréma (loď s tromi radmi vesiel nad 



sebou, analógia dnešného krížnika, alebo skôr bitevnej lode).  100 denárov má 
hodnotu 4 025€ „Ve srovnání s dlužnou částkou deset tisíc hřiven to byla směšná suma 
(mzda za 100 dnů), která mohla být lehce splacena, pokud by služebník projevil 
trpělivost (18,26).“ 

Predať… a nahradiť stratu: Pri tom všetkom musel tento sluha vlastniť fantastický 
majetok, ak predaj jeho majetku mal túto sumu nahradiť! Predajná cena otroka bola 
podľa Biblie okolo 30 šeklov, pričom jeden šekel mal hodnotu približne troch denárov – 
takže za odpredaj sluhu so ženou a s takými desiatimi deťmi mohol pán zarobiť najviac 
tak nejakých 44 000€, čo v porovnaní s dlhom nebolo v podstate nič… Znamená to, že 
zvyšok sumy by získal pán jedine z majetku tohto sluhu, ktorý potom musel byť ale 
naozaj luxusný… Z toho by sa dalo usudzovať, že dotyčný sluha nebol žiadnym 
chudákom a tých 4 000€ od svojho spolusluhu mu určite vôbec nechýbalo. Nepriamo na 
to poukazuje aj fakt, že pán neskôr, keď si to sluha pokašľaľ svojou vlastnou tvrdosťou, 
vydal otroka na mučenie, kým mu nezaplatí – z toho sa dá usudzovať, že otrok možno aj 
mal z čoho zaplatiť, napríklad keby odpredal celý svoj majetok… teda mohol zaplatiť 
len za cenu straty všetkého, čím bol a čo mal! 

Alebo: „I když některé biblické texty předpokládají, že děti mohly být prodány do 
otroctví, aby tak vyrovnaly dluhy svých otců (2 Král 4,1; Iz 50,1; Neh 5,5), v 
Ježíšově době tato praxe neexistovala. Za žádných okolností nesměla být podle 
židovského zákona odebrána žena. Lze předpokládat, že král byl pohanského 
původu. Protože výtěžek z tohoto prodeje nestačil na pokrytí dluhu, je královo 
jednání míněno jako potrestání.“ 

Mučiteľom: (gr. basanistes) – kat, mučiteľ, niekto, kto mučením vymáha priznanie… 

Zo srdca odpustiť: (gr. kardia) – v Biblickom chápaní je srdce niečím ako ťažiskom 
a centrom človeka. takže najlepšie by sa to dalo vystihnúť slovami: z celej svojej bytosti 
a hĺbky… Na odpustenie je použité znova slovo afiémi, čiže zanechať, úplne zabudnúť, 
nespomenúť viac… 

VZŤAHY NADOVŠETKO 

• PÁN v podobenstve koná čosi neslýchané: uprednostňuje človeka a vzťah 
lásky a milosrdenstva pred svojim prospechom. 

o ODPÚŠŤA – aj keď tým na seba berie tým pádom obrovskú škodu! 
o Súčasne tým pozýva sluhu do zvláštneho vzťahu, ktorý naznačuje a 

natieňuje vzťahy v Cirkvi: „7 Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi 
sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 
(1Co 6:7 SSV)“ 



• SLUHA ale toto pozvanie odmieta: v jeho pozornosti nie sú ľudia, ani vzťahy, 
ale len a len osobný prospech: 

o Prijíma odpustenie od pána, lebo mu prospieva, zachraňuje mu kožu. 
o Súčasne ale odmieta odpustiť spolusluhovi, pretože to muž už neprináša 

ani zisk, ani prospech.  
o Tým dáva najavo, že počínanie svojho pána síce prijíma ako pre seba 

prospešné, ale v skutočnosti ho považuje za bláznivé a ani náhodou sa ním 
riadiť nemieni. 

• PÁN nakoniec rešpektuje rozhodnutie svojho sluhu: 
o PONÚKOL mu možnosť byť súčasťou vzťahov, kde človek je viac, ako 

prospech – a preto v ňom dávame a prijímame odpustenie a tvoríme 
jednotu lásky aj za cenu, že oželieme osobný prospech v kategóriách 
„vecí“. 

o SLUHA sa ale rozhodol ostať súčasťou sveta, v ktorom je rozhodujúci 
prospech. Neodpúšťa sa v ňom, pretože odpustenie prináša škodu a to sluha 
neakceptuje. 

� Preto pán mení svoje rozhodnutie a vracia sluhu do sveta, ktorý 
si sluha vyvolil: kde prospech víťazí nad milosrdenstvom a 
odpustením a kde namiesto odpustenia čakajú sudcovia, exekútori a 
drábi… 

TAK AJ MÔJ OTEC UROBÍ VÁM… 

V samej podstate tohto podobenstva je zase naša voľba: 

• Môžeme si vybrať NEBO: svet lásky a odpustenia, v ktorom sú ľudia a 
vzťahy lásky medzi nimi nadovšetko, žiadna cena za ne nie je privysoká8. 

o To ale znamená, že lásku, odpustenie a obetu od Boha nielen 
prijímame ,… 

o … ale ich aj dávame a podstupujeme: „Znášajte sa navzájom a 
odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, 
tak aj vy! (Col 3:13 SSV)“, „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil 
za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. 
(1Jo 3:16 SSV)“,… 

o … pretože sme si takýto svet zamilovali a to, na čom nám predtým 
záležalo, 100, či 100 000 „denárov“, nás už netrápi, sme ochotní to oželieť 
v záujme tohto nového sveta, ktorý sme spoznali a do ktorého sme s 
radosťou vstúpili: „7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za 

                                           
8 Ani cena vtelenia, umučenia a smrti Boha! 



stratu.  8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, 
aby som získal Krista  (Phi 3:7-8 SSV)“ 

• Môžeme si ale vybrať aj PEKLO: svet pýchy, sebectva a osobného 
prospechu nadovšetko, kde vzťahy sú podriadené zisku a prospechu a ,ôžu 
byť v pohode obetované9. 

o To znamená, že nikomu svoje odpustenie nedávame, za nikoho sa nie 
sme ochotní obetovať sa, – aspoň nie moc a pričasto, azda občas, keď už 
„musíme“ a pre „dobrý pocit“ (= zase sebectvo a osobný prospech)… 

o … pretože sa nám sama myšlienka obety a odpustenia a tak zjavne 
nepáči… 

o … a preto nemôžeme odpustenie a lásku ani obetu prijať ani od Boha! 
o Boh nás preto vracia tam, kam sme si to vyvolili: preč od lásky, preč od 

odpustenia, preč od ochoty obetovať sa za druhého, prečo od samého Seba, 
ktorý Je Láskou,… – čiže do Pekla… 

DO PRAXE: 

• Ako je to s nami? 
o Sú pre nás ľudia okolo nás – ich dobro, ich spása, vzťahy lásky s nimi – 

dôležitejší, než peniaze, než pohodlie, než postavenie, než kariéra, než 
čokoľvek? 

o Alebo sú pre nás tieto veci dôležitejšie, než ľudia – a preto sme ľahostajní 
voči ľuďom „mimo“, nemáme problém držať si odstup od tých, ktorí nám 
pripadajú „nepríjemní“, alebo nám „konkurujú“ – len preto, aby sme si 
zachovali pohodlie, postavenie, alebo zisk,…? 

 

 

                                           
9 Však to dôverne poznáme: „Veď iste, mám ho rád, nič proti nemu, ALE čo je moc, to je moc, nemôžem predsa kvôli 
nemu… a len ustupovať… kam by sme to došli… tu ide o peniaze… o dom… o majetok… o kariéru…“ atď. 


