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Výše jmenovaná magisterská práce se zabývá hamartologicko-pneumatologickou 
problematikou, jak to potvrzuje její název: Problém neodpustitelného hříchu. Její myšlenky se 
zakládají na novozákonních textech, které hluboce zasahují do Božího soteriologického zájmu
a které se vyskytují v Písmu jen na některých místech. Téma práce je tedy velmi aktuální jak 
pro věřící křesťany, kteří zápasí ve svém svědomí s problémem Božího odpuštění, tak i pro 
nevěřící. Text práce je napsán ve slovenském jazyce.

Z obsahově věcného hlediska předkládaná písemná závěrečná práce studenta T.Hanese 
obsahuje, zhruba řečeno, dvě hlavní části. Teoretickou část tvoří 2 kapitoly, které se člení do 
více subkapitol (s.11-70) a empirická část pojímá v sobě výzkum směřující k zjištění, jak se 
věřící křesťané vyrovnávají s touto problematikou (s.71-87). Po formální stránce tato práce  
obsahuje všechny potřebné součásti, nevyjímaje ani cizojazyčné (anglické shrnutí), poznámky 
jsou místěny v poznámkovém aparátu  a Seznam použité literatury obsahuje všechny potřebné 
bibliografické údaje včetně ISBN (s.87-90). Nyní přistupuji tedy k podrobnějšímu obsahově 
věcnému nástinu jednotlivých částí práce.

V Úvodu autor vymezuje téma, cíl, postup a základní pojmy práce (s.8-11). Po Úvodu  
následuje první část zvaná „Exegeze“, která v sobě zahrnuje jednak užší vědecko-odbornou, 
kritickou novozákonní analýzu, explikaci a aktuální interpretací textu vztahujícího se ad hoc 
(Mt 12,21-37), jednak pojímá v sobě i paralelní novozákonní místa. Autor předkládá Ježíšova 
slova v původním řeckém jazyce, porovnává to s jinými překlady Bible: se slovenským, 
českým, anglickým, a tím se také pokouší uchopit autentický význam uvedeného Ježíšova 
slova v rozličných souvislostech (s. 12-62). Myšlenkové závěry autor zakládá na odborné, 
vědecko- kritické domácí i zahraniční literatuře z oboru biblistiky.Součástí teoretické reflexe 
je též aplikace výsledků zkoumání na konkrétní život. (s.54 – 63).

V druhé kapitole se autor věnuje stručnému historickému přehledu o vytčené 
problematice, a to  od Apoštolských otců, přes středověk, reformaci až po současnost, z čehož 
je zřejmé, jak se biblická teologie vyrovnávala s problémem neodpustitelného hříchu 
v průběhu dějin (s.64-69). Teoretickou část autor shrnuje ve třech významech: První definuje 
jako stav, kdy člověk není schopen přiznat si své hříchy a přijmout odpuštění; druhý význam 
ukazuje na lidskou zatvrzelost,  která není s to uznat Ježíše Krista jako Mesiáše a právě to má 
posilovat Ježíšovi  učedníky v pronásledování a třetí význam je parenetického charakteru, aby   
se nedali Ježíšovi učedníci odradit od následování Krista(s.48-53)

.Třetí kapitola této práce je věnována výzkumu, kterého se zúčastnilo více respondentů 
odlišných věkových skupin. Z výzkumu je jednoznačně zřetelné, jak se věřící křesťané
vyrovnávají s Ježíšovým slovem o neodpustitelném hříchu (s.71-84). Domnívám se, že by 
mohla  tato práce být zpřístupněna kazatelům i farářům, aby věděli, jak poskytnout pastýřskou 
pomoc věřícím tam, kde se s analogickým problémem setkají. Toto zdůrazňuji navzdory 
tomu, že autor mohl v textu pregnantněji odlišit přímé řeči od nepřímých. Přenechávám však 
tuto záležitost k posouzení oponentovi.

Předkládaná magisterská práce má vědecko-odborný charakter, ukazuje na samostatné 
myšlení autora, má dobrý teologický základ, je přehledná, čtivá a splňuje všechny požadavky 
kladené na magisterské práce. Z toho důvodu doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji 
ji klasifikovat výborně (1).
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