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Anotace  

Práce pojednává o problematice neodpustitelného hříchu na základě textu z Matouše 12:31-

32. Jejím cílem je pomoct čtenáři proniknout do této problematiky a udělat si na ní vlastní 

názor. Toho se snaží dosáhnout poskytnutím co nejpřesnějšího obrazu o vnímání této otázky u 

autorů  Nové smlouvy prostřednictvím detailní exegeze zmíněného textu. Následně výsledky 

této exegeze porovnáva s vnímaním neodpustitelného hříchu u různých osobností křesťanské 

historie. V empirické části pak práce skoumá, jaké je tohle vnímaní u křesťanů dnes a pokouší 

se navrhnout některé změny, které by mohly přispět k tomu, aby se tohle vnímaní co nejvíce 

podobalo na to biblické.  

 

Annotation 

The thesis discusses the problem of the unpardonable sin on the based on the text from 

Matthew 12:31-32. Its goal is to give the reader a better grasp of this problem and to be able 

to create his own opinion about it. It tries to accomplish the goal by offering as accurate 

picture of the perception the New Testament books authors had on this problem as possible 

using a detailed exegesis of the text mentioned above. In the second part, the thesis compares 

the results of the exegesis with the perception various important people of Christian history 

had on the unpardonable sin. In the empirical part, the thesis studies what this perception is 

among Christians these days and it tries to suggest some changes, that could contribute to 

conforming this perception to the biblical one as much as possible.  
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0 Úvod 

0.1 Téma práce 

„Preto vám hovorím: Ľuďom bude odpustený každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti 

Duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude 

odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, nebude odpustené ani v tomto veku, ani 

v budúcom. (Mt  12:31-32) Na jednej strane sa zdá význam tohto textu veľmi jasný. Ježiš 

hovorí, že každý hriech na svete môže byť človeku odpustený, okrem jedného – rúhania sa 

proti Duchu Svätému, ktoré je teda jediným neodpustiteľným hriechom. Hriechom, ktorý 

znamená definitívny koniec nádeje človeka na odpustenie a večný život s Ježišom.  

Okamžite sa však v našich mysliach môže vynoriť otázka, či má Božia milosť hranice? 

Existuje skutok, ktorý Boh nie je ochotný za žiadnych okolností odpustiť? A ak áno, ktorý to 

je? Ako sa mu vyhnúť? A ako sa presvedčiť, či som ho náhodou už neurobil?  

Nie je azda veľmi prekvapujúce, že týmto otázkam venovali a venujú kresťania dosť veľa 

pozornosti. Pre viacerých je problém neodpustiteľného hriechu znepokojujúci, pre niektorých 

dokonca hrôzu naháňajúci, ale pre väčšinu je tajomný. 

Otázka však je, aký pohľad na túto problematiku mali autori novozmluvných kníh. Bolo 

to aj pre nich tajomstvo alebo naopak, išlo o tak dobre známy problém, že ani nepovažovali za 

potrebné podrobnejšie ho opisovať? V čom podľa nich spočíval tento hriech a aký mal vzťah 

k Duchu Svätému? Aký bol ich hamartologicko – pneumatologický pohľad?  

Toto sú hlavné otázky, na ktoré chcem v mojej práci hľadať odpoveď. Keďže sa však 

jedná o otázky týkajúce sa niečoho tak komplexného, ako je porozumenie pohľadu viacerých 

ľudí na náročný hamartologicko – pneumatologický problém, odpoveď na tieto otázky musí 

byť rovnako komplexná. Nejde teda len o hľadanie toho, ako by novozmluvní autori svoj 

názor vyjadrili v niekoľkých vetách. Zaujíma ma, ako celú túto otázku vnímali, prečo o nej 

hovorili a čo tým chceli dosiahnuť u adresátoch svojich kníh a listov.  

Takisto  chcem však skúmať, akým spôsobom túto otázku vnímali niektorí kresťanskí 

teológovia v minulosti a dnes, a ako ju dnes vníma kresťanská verejnosť. Je toto ich vnímanie 

podobné tomu, ktoré mali autori Novej zmluvy? Ak nie, kde sú rozdiely a čo je potrebné 

zmeniť?  

 

.  
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0.2 Cieľ práce 

Nielenže je otázka vnímania nejakej problematiky konkrétnymi ľuďmi problémom veľmi 

komplexným, je zároveň aj veľmi ťažko uchopiteľným. Toto vnímanie sa nedá presne 

pochopiť a keby sa aj dalo, nedá sa presne opísať. To, čo však je možné v tejto práci urobiť, je 

prezentovať jednotlivé indície, na základe ktorých je možné urobiť si o tomto vnímaní čo 

najlepšiu predstavu. Takisto je možné pokúsiť sa určiť hranice, v ktorých sa pohľad 

novozmluvných autorov na neodpustiteľný hriech asi pohyboval a na čo dávali hlavný dôraz 

pri písaní o tejto otázke. Tiež je možné konfrontovať tieto hranice a  dôraz s tými, ktoré videli 

teológovia v dejinách a ktoré vidí kresťanská verejnosť dnes. 

Inými slovami cieľom tejto práce nie je vyriešiť problém neodpustiteľného hriechu raz 

a navždy, ale skôr ponúknuť čitateľom čo najlepšiu pomôcku pri snahe pochopiť pohľad 

novozmluvných autorov na tento problém a vytvoriť si vlastné vnímanie tohto problému.  

0.3 Stav výskumu v tejto oblasti 

Spojenie snahy pomôcť kresťanom pochopiť novozmluvné vnímanie a zároveň si na jeho 

základe vytvoriť vlastný pohľad podľa môjho názoru u teológov chýba. Často nájdeme buď 

rozsiahle pojednania o tom, aký má mať človek pohľad na neodpustiteľný hriech, ktoré sú 

však založené skôr na základoch všeobecnej logiky než na podrobnej analýze novozmluvného 

vnímania tejto problematiky, alebo potom nájdeme podrobnú exegézu textov týkajúcich sa 

tohto hriechu, ktorá však nie je dotiahnutá do myšlienkového systému použiteľného v bežnom 

živote. Aj keď sa nájdu autori, ktorí sa snažia spojiť exegézu so systematizáciou, väčšina 

z nich podľa môjho názoru buď nerobí dostatočne hlbokú exegézu (napríklad Vogel, ktorý 

exegéze venuje 5 strán zo svojej 55 stranovej publikácie zameranej na hriech proti Duchu 

Svätému1), alebo potom robia kvalitnú exegézu, ktorú však dosť slabo dotiahnu do 

systematizácie. (tak napríklad Stock, ktorý robí veľmi dôsledný výklad Matúša, ale jeho snaha 

o formulovanie systematického pohľadu na hriech proti Duchu Svätému je veľmi malá2.  

Mojou snahou teda bude vyplniť medzeru, ktorá tu podľa môjho názoru je, a teda spojiť 

čo najpoctivejšie skúmanie novozmluvného pohľadu s pokusom o vytvorenie systému 

argumentov, na základe ktorých by si mohol čitateľ tvoriť svoj vlastný názor na problém 

neodpustiteľného hriechu.  

                                                 
1 VOGEL, F. Hřích proti Duchu Svatému. 1. vydání. Praha : Evangelická církev metodistická, 1992. s. 13-18. 
2 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994.  
s. 200-201. 
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0.4 Postup práce 

Za najlepší spôsob hľadania odpovede na problém neodpustiteľného hriechu v Novej 

zmluve považujem exegetickú prácu. Najvhodnejšie by samozrejme bolo urobiť podrobnú 

exegézu všetkých textov týkajúcich sa tejto problematiky. To však nie je v rámci tejto práce 

možné, preto vyberiem jeden text, ktorému sa budem venovať čo najpodrobnejšie a ostatné 

texty nám budú potom slúžiť na zasadenie tohto textu do biblického kontextu. Ostatne, som 

presvedčený, že všetky tieto texty sú spolu veľmi úzko prepojené a teda nech začneme 

ktorýmkoľvek, výsledok by mal byť veľmi podobný.   

 Pre svoju prácu si vyberiem perikopu spomínajúcu neodpustiteľný hriech z Matúša 12. 

kapitoly. Dôvod je ten, že práve tento autor nám podáva Ježišove slová v najplnšej 

a najorganizovanejšej podobe3, zoskupuje ich tak, aby sa navzájom podporovali a ilustrovali.4 

Na Matúšovi môžeme najlepšie pozorovať, ako pracuje so svojim materiálom a vďaka tomu 

rozumieť, čo chcel autor svojimi slovami zdôrazniť, a teda aj aké je jeho vnímanie 

problematiky, o ktorej práve hovorí.  

Pri tejto exegéze sa najskôr budem venovať jednotlivým detailom textu, na 

základe ktorých potom indukciou vyvodím možnosti jeho interpretácie.  

Už pri samotnej exegéze tohto jedného textu narazíme na viacero možných interpretácií, 

čo je nakoniec pre výklad Novej zmluvy príznačné5. Mali by sa tým vytvoriť spomínané 

hranice, v ktorých sa pravdepodobne pohyboval Matúšov pohľad na neodpustiteľný hriech. 

Zároveň by nám to malo osvetliť, odkiaľ pochádzajú rozdielne možnosti interpretácie. 

Následne sa pozriem na otázku neodpustiteľného hriechu zo širšej biblickej perspektívy, čo 

nám ešte rozšíri a prehĺbi pohľad na vnímanie neodpustiteľného hriechu. Po tejto časti sa 

pokúsim urobiť akýsi jednoduchý prehľad možností interpretácie a vnímania.  

Po exegéze bude nasledovať druhá časť, ktorou bude prehľad názorov teológov v histórii 

ako aj moderný pohľad komentátorov. Tu budeme porovnávať, do akej miery sa ich vnímanie 

zhoduje s vnímaním novozmluvných autorov.   

                                                 
3HENDRIKSEN, W. The Gospel of Matthew. 4th printing, 1989. Edinburgh : The Banner of Truth Trust, 1974. 
s. 82. 
4SCOTT, E. F. The Literature of the �ew Testament. 17th printing, 1955. New York : Columbia University 
Press, 1936. s. 65. 
5 SÁZAVA, Z. Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. 1. vydání. Brno : L. Marek, 2001. s. 21. 
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Zdeněk Sázava zdôrazňuje, že každá exegéza by sa mala orientovať na prax6. Už som 

spomínal, že by táto práca mala byť akousi pomôckou pre dnešného kresťana. A ako taká by 

mala vychádzať zo situácia dnešného kresťana. V tretej časti sa preto pokúsim pozorovať, aký 

má k tejto otázke vzťah vzorka kresťanov, aké majú informácie, aký majú názor a ako to 

ovplyvňuje ich život, porovnať to s biblickým názorom a poskytnúť prípadné námety na 

zlepšenie pozorovanej situácie.  

V závere zhrniem zistené poznatky a pokúsim sa ponúknuť aplikáciu do súčasného života 

kresťanov v spoločnosti.  

V práci budem používať slovenské biblické citácie zo Slovenského ekumenického 

prekladu a grécke z �ovum Testamentum Graece od Nestle-Alanda, 27. vydania. (ďalej NA 

27) Citácie z gréckeho textu budem používať vtedy, keď sa bude jednať o presnú lingvistickú 

formu textu, zo slovenského textu budem citovať v ostatných prípadoch, predovšetkým keď 

sa bude jednať o myšlienkový obsah.   

0.5 Základné pojmy 

Základným pojmom tejto práce je samozrejme spojenie „neodpustiteľný hriech“. 

V exegetickej časti budem na základe spomínaného textu v Matúšovi považovať za jeho 

synonymá aj spojenia „hriech proti Duchu Svätému“ a „rúhanie sa Duchu Svätému“. V časti, 

kde budem uvádzať názory teológov a názory kresťanov však tieto termíny budem odlišovať, 

pretože je pravdepodobné, že niektorí zo spomínaných skupín ich nebudú používať ako 

synonymá.  

 

                                                 
6 SÁZAVA, Z. Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. 1. vydání. Brno : L. Marek, 2001. s. 58. 
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1 Exegéza 

1.1 Metodika exegézy 

1.1.1 Hlavné zásady exegézy  

Prof. Ján Liguš vo svojej publikácii Biblická hermeneutika menuje niekoľko 

interpretačných typov výkladu Písma7. Medzi inými sú tu napríklad alegorický, mystický či 

hlbinno-psychologický interpretačný typ výkladu Písma. Mne je zo všetkých najbližší  

biblicko-historický interpretačný typ výkladu, ktorý vníma dôležitosť umiestnenia Božieho 

zjaveného slova do dejín a tým aj význam štúdia historického a kultúrneho pozadia 

študovaného textu, ale zároveň si je vedomý toho, že každé porozumenie a každý pokus 

o výklad Biblie súvisí s vierou v Ježiša Krista8. Takisto prof. Zdeněk Sázava poznamenáva, že 

práca Ducha Svätého je absolútne nenahraditeľná v procese výkladu biblického textu. Ale to 

nie je v protiklade k odbornej biblickej práci na biblickom texte, naopak, skôr je pravdou, že 

spoločne majú najsilnejší účinok9. Mojou snahou v tejto prvej časti bude teda ponúknuť čo 

najpodrobnejší výklad textu. Predpokladom skutočného pochopenie však je živá viera v Ježiša 

Krista a v to, že cez spomínaný text nám chce Duch Svätý každému niečo konkrétne do nášho 

života povedať.  

Pokiaľ ide o konkrétny postup exegézy, tento sa bude riadiť v prevažnej miere 

inštrukciami dvoch odborníkov v tejto oblasti. Jednak to bude Gordon D. Fee a jeho 

publikácia �ew Testament Exegesis10 a potom Petr Pokorný s publikáciou Úvod do exegeze.11 

V obidvoch knihách môžeme nájsť konkrétny model postupu pri exegéze novozmluvného 

textu, podľa ich pokynov teda budem postupovať i ja. Keď budem teda týchto autorov 

pravidelne citovať v otázkach postupu mojej exegézy, nerobím tak preto, žeby ich názor bol 

jediný správny. Zámerom je robiť exegézu systematicky, a teda je potrebné vybrať si jeden 

systém, ktorého sa budem držať, hoci to neznamená, že práve tento systém je ten najlepší.  

Pritom hlavnou úlohou exegézy nie je jalové vŕtanie sa v detailoch, ide nám predovšetkým 

o tie poznatky, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť skúmaný text. Našim cieľom je pochopiť 

                                                 
7 LIGUŠ, J. Biblická hermeneutika. 1. vydanie. Banská Bystrica : ZEC, 2002. s. 162. 
8 LIGUŠ, J. Biblická hermeneutika. 1. vydanie. Banská Bystrica : ZEC, 2002. s. 160. 
9 SÁZAVA, Z. Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. 1. vydání. Brno : L. Marek, 2001. s. 48. 
10 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002.  
11 POKORNÝ, P. Úvod do exegeze. 1. vydání. Praha : Kalich, 1979. 
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zámer autora textu, pretože veríme, že práve to nás môže budovať v našom kresťanskom 

živote.  

Aj keď, ako som už spomínal v úvode, ide nám v tejto časti predovšetkým o poukázanie 

na rôzne možnosti interpretácie, predsa sa budem pokúšať  jednotlivé možnosti hodnotiť ako 

viac alebo menej vyhovujúce. Toto je povinnosťou každého exegétu, ktorý chce, aby jeho 

práca bola použiteľná v každodennom živote cirkvi.12 Zároveň treba podotknúť, že nie 

v každej časti tejto kapitoly budem hovoriť priamo o otázke neodpustiteľného hriechu. Mojim 

cieľom je tu robiť komplexnú exegézu, obsahujúcu štúdium aj takých otázok, ktoré sa môžu a 

nemusia priamo týkať hlavnej témy tejto práce (takou je napríklad otázka variantných čítaní, 

ktorá môže, ale nemusí mať na ňu vplyv.)  

1.1.2 Poznámky k exegéze 

Už som teda povedal, aké sú hlavné zásady, ktorých sa budem pri mojej exegetickej práci 

držať. Teraz uvediem ešte niekoľko doplňujúcich poznámok.  

Gordon Fee uvádza, že hoci by mal exegét urobiť čo najpodrobnejšiu štúdiu všetkých 

podstatných otázok týkajúcich sa ním skúmaného textu, vo svojej práci by mal uviesť len tie 

zistenia, ktoré majú priamy vplyv na jeho exegézu. Nemá totiž vzniknúť dojem, že exegéza je 

len o robení elementárnych rozhodnutí týkajúcich sa gramatiky, syntaxe, variantných čítaní 

a podobne. Samozrejme túto poznámku beriem veľmi vážne a okrem toho som si vedomý 

toho, že podrobný opis riešenia všetkých elementárnych otázok exegézy akéhokoľvek textu 

by zabral stovky strán. Na druhej strane som už spomínal, že by som chcel touto prácou 

poskytnúť čitateľovi možnosť, aby sám zvážil všetky argumenty pre jednotlivé možnosti 

exegézy a urobil si o celej . Preto považujem za nutné urobiť akýsi kompromis a predsa 

uviesť aj pozorovania, ktoré v konečnom dôsledku nebudú mať zásadný význam pre moju 

prácu. Podrobnejšie sa však budem samozrejme venovať tým, ktoré by takýto význam mať 

mohli.  

Táto snaha o kompromis ovplyvní aj štruktúru celej exegézy. Prvé časti budú obsahovať 

práve suché pozorovania, občas s krátkym komentárom. Na týchto budem potom stavať 

a s nimi konfrontovať jednotlivé možnosti exegézy vybraného textu. Celá táto časť teda bude 

mať tvar akejsi pyramídy, kde zo širokej základnej vrstvy pôjdeme stále do užších a užších 

uzáverov, až nakoniec by nám mal vyjsť veľmi úzky okruh alternatív pre exegézu tohto textu.   

                                                 
12 SÁZAVA, Z. Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. 1. vydání. Brno : L. Marek, 2001. s. 44. 
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1.1.3 Pracovné hypotézy 

V každej exegéze je nevyhnutné vychádzať z určitých predpokladov, bez ktorých nie je 

možné túto prácu vykonať. Aj keď som pomerne silne presvedčený o nižšie uvedených 

predpokladoch, považujem za nevyhnutné tieto predpoklady nazvať hypotézami, aby som sa 

netváril, že toto je jediný správny názor.   

Prvá hypotéza sa týka autorstva Matúšovho evanjelia. Stotožňujem sa plne so 

stanoviskom, ktoré uvádza R. T. France: „Samozrejme autorstvo (Matúšovho evanjelia) už 

dnes nemôže byť dokázané a pre praktické zámery exegézy na ňom veľmi nezáleží, ale obsah 

a tón tohto evanjelia, podľa môjho pozorovania, robia niekoho ako apoštol Matúš rovnako 

vhodným kandidátom, ako kohokoľvek iného, pokiaľ prijmeme, že toto evanjelium bolo 

napísané ešte počas jeho života“.13 Budem teda vychádzať z hypotézy, že Matúšovo 

evanjelium napísal skutočne Matúš, aj keď som si vedomý toho, že tento názor nie je 

všeobecne prijatý teologickou verejnosťou.  

Pokiaľ ide o materiál synoptických evanjelií, budem vychádzať z hypotézy o dvoch 

prameňoch, teda o priorite Marka a Q. Z tejto hypotézy vychádza aj Fee14 a zdá sa byť ešte aj 

dnes hypotézou najlepšie vysvetľujúcou synoptickú otázku.  

Pokiaľ ide o hľadanie naratívneho kontextu perikopy v Matúšovi, budem vychádzať 

z hypotézy, že štúdium tohto evanjelia zahŕňa 3 Sitz im Leben, situácie v živote. Táto 

hypotéza vychádza z práce Williho Marxsena, podľa ktorého okrem Sitz im Leben Ježiša 

a Sitz im Leben rannej cirkvi existuje aj situácia života samotného pisateľa evanjelia. Jej 

štúdium sa sústreďuje na špecifické dôrazy práve tohto evanjelistu.15  

Otázke aplikácie tejto hypotézy budem ešte v mojej práci venovať osobitný priestor.   

1.2 Exegéza perikopy o neodpustiteľnom hriechu - Matúš 12 

1.2.1 Historický kontext 

Pre skúmanie významu perikopy o neodpustiteľnom hriechu v Matúšovi 12 je najskôr 

potrebné skúmať hlavné zámery autora celého evanjelia. Augustine Stock sa v úvode ku 

                                                 
13 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. s. 15. 
14 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 124. 
15 MARXSEN, W. Mark the Evangelist.trans. Boyce, J. et al. New York: Abingdobn, 1969. Cit. In STEIN, R. H. 
Mark. 1st edition. Grand Rapids : Baker Academic, 2008. s. 233. 
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svojej knihe The Method and Message of Matthew pýta otázku, kto je implikovaný čitateľ.16 

Odpoveď na túto otázku nám môže veľa naznačiť o motíve a spôsobe písania autora.  

1.2.1.1 Adresát evanjelia 

Adresátom evanjelia bola s najväčšou pravdepodobnosťou komunita židovských 

kresťanov, ktorí nedávno uverili v Ježiša Krista. Táto komunita je práve v procese vznikania, 

stále viac sa oddeľuje od komunity judaistov a stáva sa jeho konkurenciou. 

Členovia tejto komunity kresťanov si stále viac uvedomujú, že viera v Ježiša Krista ich 

nerozlučne oddeľuje od tých, ktorým sa najviac podobajú. Zároveň však zažívajú 

prenasledovanie a útlak zo strany tejto, ešte stále väčšinovej skupiny. Toto sa silne prejavuje 

aj v reči autora evanjelia. Augustine Stock poznamenáva, že útočný spôsob reči použitý v 

evanjeliu je charakteristickým znakom príslušníka minoritnej skupiny.17 Je to skupina, ktorá 

je postupne vyhnaná zo synagóg. Miluje svoje židovské korene, ale zároveň si uvedomuje, že 

aj pohania sú zahrnutí do Božieho plánu spásy. Sú verní svojmu dedičstvu a zároveň otvorení 

novým smerom určovaným Ježišom.18  

Z tohto pohľadu je možné vnímať evanjelium, ktoré im je písané. Je to skupina, ktorá má 

zápasy vo vnútri, preto im je potrebné písať, aby boli tvorcami pokoja.19 Jej hlavnými 

protivníkmi sú farizeji, s ktorými majú neustále napätia.   

1.2.1.2 Zámer autora 

Autor evanjelia sa snaží predovšetkým ukázať čitateľom svojho listu, že Ježiš je ten 

sľúbený Mesiáš, o ktorom hovorili proroci a ktorého Židia tak dlho očakávali. A ak je 

skutočne kráľom, tak privilégia tých, ktorí si o sebe mysleli, že sú „synmi Kráľovstva“, prešli 

do vlastníctva Jeho nasledovníkov, teda tých, ktorí teraz tvoria ekléziu.20 Kresťanstvo je preto 

pravým pokračovaním Starého zákona – pravého judaizmu21 Autor chce autorizovať tento 

                                                 
16 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994. s. 4. 
17 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994. s. 13. 
18 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. s. 18. 
19 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994.  
s. 14. 
20 MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker Book House, 1915 
(1980 print). s. 17. 
21 MORRIS, L. The Gospel according to Matthew. 1st edition. Leicester : Inter-Varsity Press, 1992. s. 2. 
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prechod od judaizmu ku kresťanstvu, ukázať, že tu nešlo len o výplod nejakej sekty.22 Ježiš je 

skutočne väčší ako Dávid, v ňom prišlo to pravé kráľovstvo nebeské.  

Dokážeme si predstaviť, aký význam mala takáto zvesť pre ľudí, ktorí si tak vážili Tóru 

i prorokov, pre ktorých bol judaizmus celým ich životom. Autor evanjelia im hovorí, že práve 

Ježiš Kristus je naplnením všetkého, na čo ako Židia čakali. Toto bola tá dobrá zvesť. 

Túžobne očakávaný Immanuel už prišiel. A bolo by najväčším omylom prepásť túto udalosť 

tým, že sa budú držať starých tradícii, ktoré sú už mŕtve. Práve ako nasledovníci Ježiša Krista 

sú skutočnými dedičmi všetkých sľubov, ktoré boli dané Židom. Toto muselo byť pre nich 

tiež obrovským povzbudením do neutíchajúceho zápasu s opozíciou zo strany judaizmu, 

s pokušením opustiť prenasledovanú minoritnú skupinu a pridať sa do pohodlnej väčšiny.  

Autor evanjelia na jednej strane zdôrazňuje význam Židov, na druhej strane však dáva 

jasne najavo, že tento Mesiáš proroctva stojí vo vzťahu k celému svetu.23. Spomína množstvo 

cudzincov, ktorí tiež patria do Božieho plánu.  

William Hendriksen sumarizuje celkový zámer autora ako túžbu vyhrať Židov pre Ježiša – 

posilniť obrátených a získať neobrátených24. Rozširuje teda cieľovú skupinu aj 

o neobrátených Židov.  

V každom prípade je však veľmi pravdepodobné, že má pri písaní evanjelia na mysli 

predovšetkým spomínanú komunitu už kresťanských Židov s tým, že toto evanjelium určite 

bolo použité aj na získanie mnohých Židov na kresťanstvo. Toto budeme mať na pamäti, keď 

budeme pracovať s textom. 

Autor takisto dáva svojim adresátom inštrukcie, ako sa majú ako kresťania správať. Na 

jednej strane sa nemajú vracať k židovstvu, na druhej si majú dávať pozor pred pohanským 

antinomizmom. Autor im na to poukazuje tvrdením, že Kristus nebol ikonoklastickým 

ničiteľom zákona.25  

                                                 
22 MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker Book House, 1915 
(1980 print). s. 17. 
23 HENDRIKSEN, W. The Gospel of Matthew. 4th printing, 1989. Edinburgh : The Banner of Truth Trust,  
1974. s. 91. 
24 HENDRIKSEN, W. The Gospel of Matthew. 4th printing, 1989. Edinburgh : The Banner of Truth Trust,  
1974. s. 97. 
25 MARTIN, R. P. �ew Testament Foundations, Vol.1: The Four Gospels. 2nd edition. Grand Rapids : William 
B. Eerdmans Publishing Company, 1985. s. 242. 
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1.2.2 Ohraničenie perikopy 

Aj keď nás predovšetkým zaujímajú verše Mt 12:21-32, musíme ich nevyhnutne, ako Petr 

Pokorný poznamenáva26, skúmať v ich kontexte, a teda vyčleniť celý oddiel rešpektujúc 

vnútornú štruktúru textu. Ohraničenie perikopy je podľa Feeho potrebné robiť s pomocou 

dvoch hlavných kritických vydaní gréckeho textu (NA 27 a  The Greek �ew Testament, 4. 

vydanie od United Bible Societies - UBS 4), ktorých ohraničenie daného textu by sa malo 

porovnať s ohraničením v dvoch alebo viacerých moderných prekladoch27. Ja som vybral 

slovenský ekumenický preklad28, slovenský evanjelický29, slovenský katolícky30, český 

ekumenický31, anglický NIV32 a Recovery Version33, nemecký die Heilige schrift34 

a francúzsky la Bible35. Pozrime sa na to, ako tieto jednotlivé vydania biblického textu delia 

danú perikopu a tiež ako ju nazývajú.  

Pokiaľ ide o vydania gréckeho textu, UBS4 uvádza ako samostatnú perikopu verše 22-32 

s názvom Ježiš a Beelzebul. NA27 vydeľuje verše 22-37 ako samostatný celok, ktorý ďalej 

delí na verše 22-30, 31-32, 33-37. Slovenský ekumenický preklad ohraničuje perikopu 

veršami 22-32 s názvom Ježiš a Belzebul, verše 33-37 uvádza osobitne pod názvom Strom 

a ovocie. Slovenský evanjelický preklad nazýva túto perikopu Uzdravenie nemého slepca 

a ohraničuje ju veršami 22-37. Katolícky preklad delí text nasledovne: na verše 22-30 

s názvom Zlomyselné prekrúcanie Ježišovej moci, verše 31-32 s názvom Hriech proti Duchu 

Svätému a verše 33-37 s názvom Z plnosti srdca hovoria ústa. Český ekumenický preklad 

z roku 1985 ohraničuje text veršami 22-32 s názvom Ježiš a Belzebul, ktorý podrobnejšie delí 

na verše 25-29, 30, 31-32. Anglická NIV tiež dáva perikope názov Ježiš a Beelzebub, ale 

ohraničuje ju veršami 22 a 37 s podrobnejším delením na verše 22-28, 29, 30-32, 33-37. 

Veršami 22 a 37 ohraničuje perikopu takisto Recovery version ako aj nemecký Die Heilige 

Schrift, pričom prvý z nich ju nazýva Vyvrcholenie odmietnutia a druhý Vyliečenie 

posadnutého – Rúhanie sa Duchu. Nakoniec francúzsky preklad La Bible delí text na verše 

22-32 a dáva mu názov Ježiš odpovedá na obvinenie vznesené proti nemu.  

                                                 
26 POKORNÝ, P. Úvod do exegeze. 1. vydání. Praha : Kalich, 1979. s. 86. 
27 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 10. 
28 Biblia, Slovenský ekumenický preklad. 1. vydanie. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2007. 
29 Biblia, Písmo Sväté Starej a �ovej zmluvy. 1. vydanie. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1978. 
30 Sväté Písmo Starého i �ového zákona. 2. vydanie. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1998. 
31 Písmo Svaté Starého a �ového Zákona, Ekumenický překlad. Praha : Ekumenická rada církví v ČSSR, 1988. 
32 �ew International Version. 3rd edtion. International Bible Society, 1984. 
33 The �ew Testament, Recovery Version. 2nd edition. Anaheim : Living Stream Ministry, 1991. 
34 Die Heilige Schrif, Revidierte Elberfelder Bibel. 2. Auflage. Wuppertal : R. Brockhaus Verlag, 1986. 
35 La Bible, Ancien et �ouveau Testament Traduite de l’hébreu et du grec en français courant. 1.ére édition. 
Pierrefitte : Société biblique française, 1982. 
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Keď sa pozrieme na ohraničenia jednotlivých prekladov a verzií gréckeho textu, môžeme 

ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Všetky vidia ako začiatok perikopy verš 22, ale 

niektoré vidia jej koniec vo verši 32 (UBS4, Slovenský ekumenický preklad, Český 

ekumenický preklad, La Bible) ostatné vo verši 37 (NA27, Slovenský evanjelický preklad, 

NIV, Recovery version, Die Heilige Schrift). Rozdelenie katolíckeho prekladu je 

podrobnejšie, a preto sa nedá povedať, ku ktorej z týchto dvoch skupín sa pripája.   

Dôležitá otázka je, či verše 33-37 patria do danej perikopy. Môžeme tento text považovať 

za súčasť riešenia toho, čo viaceré preklady nazývajú Ježiš a Belzebul? Týka sa Ježišova reč 

o dobrom a zlom strome, o prázdnych slovách a súde, neodpustiteľného hriechu? Alebo tu ide 

o úplne inú otázku?  

Som presvedčený, že pokiaľ tieto verše nasledujú bezprostredne po slovách o rúhaní sa 

Duchu Svätému a autor tu nepoužíva žiadne slová, ktorými by ich uviedol ako samostatný 

celok, tak obsah týchto veršov určite musí mať bezprostredný súvis s obsahom 

predchádzajúcich veršov. Zároveň je však jasné, že tvoria akýsi samostatný celok, ktorý 

posúva celú otázku do inej roviny.  

Čo z toho vyplýva pre moju prácu? Znamená to, že verše 33-37 nemôžeme od perikopy 

odstrihnúť a musíme sa nimi v tejto práci zaoberať, na druhej strane môžeme povedať, že 

tvoria istým spôsobom samostatný celok a s najväčšou pravdepodobnosťou ich nemôžeme 

brať ako jednoduché preformulovanie veršov 31 a 32. Z toho tiež vyplýva, že slov z týchto 

veršov musíme skúmať osobitne, hoci nie je vylúčené, že by mohli byť zhodní s adresátmi 

veršov 31 a 32, prípadne tiež 30.  

Keď sa pozrieme na podrobnejšie delenie, dva z použitých prekladov (katolícky, Český 

ekumenický) a tiež NA27 považujú verše 31 a 32 za akúsi samostatnú jednotku v rámci 

spomínanej perikopy. Naproti tomu NIV ako samostatnú jednotku vníma verše 30-32. Tieto 

verše sú vzhľadom na tému mojej práce v centre našej pozornosti. Otázka teda znie, či verš 30 

patrí k veršom 22-29 alebo k veršom 31-32. Pokiaľ zvážime, že NA 27 a ďalšie dva preklady 

podporujú prvú možnosť, zatiaľ čo druhú podporuje len NIV, skôr by sme sa mali prikloniť 

k prvej možnosti. Na druhej strane je však potrebné diskutovať túto otázku aj vo funkcii 

porovnania synoptických evanjelií ako aj samotného kontextu, preto túto otázku budem 

podrobnejšie skúmať v častiach 1.2.9 a 1.2.10.  

Z predchádzajúceho teda vyplýva, že môžeme verše 22-32 považovať za akúsi samostatnú 

jednotku s vedomím, že verše 33-37 s nimi veľmi úzko súvisia. Verše 31 a 32 môžeme navyše 

brať ako samostatný celok v rámci tejto perikopy. V ďalšom priebehu práce budem teda 
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pracovať s veršami 22-37 so zvýšeným dôrazom na verše 31-32, ktorým budem venovať viac 

pozornosti, než ostatným veršom.  

1.2.3 Grécky text 

Budeme používať grécky text vybranej perikopy uvedený v NA 27. Ten má nasledujúce 

znenie:  

22  To,te proshne,cqh auvtw/| daimonizo,menoj tuflo.j kai. kwfo,j( kai. evqera,peusen auvto,n( w[ste 
to.n kwfo.n lalei/n kai. ble,pein. 
 23  kai. evxi,stanto pa,ntej oì o;cloi kai. e;legon( Mh,ti ou-to,j evstin o` uìo.j Daui,d; 
 24  oì de. Farisai/oi avkou,santej ei=pon( Ou-toj ouvk evkba,llei ta. daimo,nia eiv mh. evn tw/| 
Beelzebou.l a;rconti tw/n daimoni,wn. 
 25  eivdw.j de. ta.j evnqumh,seij auvtw/n ei=pen auvtoi/j( Pa/sa basilei,a merisqei/sa kaqV eàuth/j 
evrhmou/tai kai. pa/sa po,lij h' oivki,a merisqei/sa kaqV eàuth/j ouv staqh,setai. 
 26  kai. eiv o` Satana/j to.n Satana/n evkba,llei( evfV eàuto.n evmeri,sqh\ pw/j ou=n staqh,setai h̀ 
basilei,a auvtou/; 
 27  kai. eiv evgw. evn Beelzebou.l evkba,llw ta. daimo,nia( oi` uìoi. ùmw/n evn ti,ni evkba,llousin; dia. 
tou/to auvtoi. kritai. e;sontai ùmw/n. 
 28  eiv de. evn pneu,mati qeou/ evgw. evkba,llw ta. daimo,nia( a;ra e;fqasen evfV ùma/j h` basilei,a tou/ 
qeou/. 
 29  h' pw/j du,natai, tij eivselqei/n eivj th.n oivki,an tou/ ivscurou/ kai. ta. skeu,h auvtou/ a`rpa,sai( 
eva.n mh. prw/ton dh,sh| to.n ivscuro,n; kai. to,te th.n oivki,an auvtou/ diarpa,sei. 
 30  ò mh. w'n metV evmou/ katV evmou/ evstin( kai. o` mh. suna,gwn metV evmou/ skorpi,zei. 
 31  Dia. tou/to le,gw ùmi/n( pa/sa àmarti,a kai. blasfhmi,a avfeqh,setai toi/j avnqrw,poij( h̀ de. 
tou/ pneu,matoj blasfhmi,a ouvk avfeqh,setai. 
 32  kai. o]j eva.n ei;ph| lo,gon kata. tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou( avfeqh,setai auvtw/|\ o]j dV a'n ei;ph| 
kata. tou/ pneu,matoj tou/ a`gi,ou( ouvk avfeqh,setai auvtw/| ou;te evn tou,tw| tw/| aivw/ni ou;te evn tw/| 
me,llonti. 
 33  "H poih,sate to. de,ndron kalo.n kai. to.n karpo.n auvtou/ kalo,n( h' poih,sate to. de,ndron 
sapro.n kai. to.n karpo.n auvtou/ sapro,n\ evk ga.r tou/ karpou/ to. de,ndron ginw,sketai. 
 34  gennh,mata evcidnw/n( pw/j du,nasqe avgaqa. lalei/n ponhroi. o;ntej; evk ga.r tou/ 
perisseu,matoj th/j kardi,aj to. sto,ma lalei/. 
 35  ò avgaqo.j a;nqrwpoj evk tou/ avgaqou/ qhsaurou/ evkba,llei avgaqa,( kai. o` ponhro.j a;nqrwpoj 
evk tou/ ponhrou/ qhsaurou/ evkba,llei ponhra,. 
 36  le,gw de. ùmi/n o[ti pa/n r̀h/ma avrgo.n o] lalh,sousin oì a;nqrwpoi avpodw,sousin peri. auvtou/ 
lo,gon evn h`me,ra| kri,sewj\ 
 37  evk ga.r tw/n lo,gwn sou dikaiwqh,sh|( kai. evk tw/n lo,gwn sou katadikasqh,sh|. 

 

1.2.4 Vetné štruktúry a syntaktické vzťahy 

Hlavnou úlohou tejto časti je poskytnúť nám lepšie vnímanie toku rozprávania a tiež 

identifikovať základné štruktúry a syntax jednotlivých viet v našom texte.36  

                                                 
36 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 12. 
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1.2.4.1 Verše 22-37 

Verš 22 začína príslovkou To,te (vtedy). Táto príslovka celkom logicky uvádza naratívnu 

časť v tejto perikope. Autor evanjelia nám rozpráva o Ježišovom uzdravení posadnutého 

démonom. Spojka kai (verš 23) uvádza reakciu davu ľudí na tuto udalosť. V 24. verši 

prichádza spojka de. v odporovacom význame, ktorá popisuje opačnú reakciu farizejov.  

V 25. verši spojenie eivdw.j de. (poznajúc však) uvádza Ježišovu reakciu na ich myslenie, 

a teda sa týmto veršom začína časť, kde evanjelista uvádza Ježišovu reč. Nasleduje viacero 

kai, vďaka ktorým môžeme dobre sledovať tok Ježišovho argumentu; „Každé kráľovstvo... 

a nijaké mesto... a ak satan vyháňa satana...  a ak ja v Belzebulovi vyháňam... Ježišova reč tu 

má jasnú logickú postupnosť, kde každá veta buď parafrázuje predchádzajúce, alebo posúva 

argument ďalej. Ježiš začína metaforou o kráľovstve a meste, potom túto metaforu aplikuje na 

duchovnú sféru, potom túto aplikáciu vzťahuje na konkrétnu situáciu. Verše 27 a 28 sú 

naopak paralelné v použití spojky eiv (ak), tu teda argument nepostupuje ďalej do hĺbky, ale 

Ježiš ukazuje dve možnosti vysvetlenia jeho vyháňania démonov. Doteraz akoby pracoval 

s hypotézou, že jeho moc pochádza od zlého. Teraz naznačuje druhú možnosť, že jeho moc je 

prejavom príchodu Kráľovstva Božieho. V 29. verši potom ďalej zdôvodňuje túto druhú 

možnosť. Vo veršoch 25-27 teda vyvracia myšlienku, že jeho moc pochádza od zlého, vo 

veršoch 28-29 uvádza a zdôvodňuje fakt, že jeho moc je prejavom Božieho Kráľovstva.  

Verš 30, ktorý niektorí priraďujú k veršom 22-29, iní zas k veršom 31-32, je evidentne 

istým zlomom. Zrazu sa tu objavuje nová osoba o`, „ten ktorý“. V celej Ježišovej reči sú len 

štyri osoby, o ktorých hovorí v tretej osobe jednotného čísla. Vo verši 26 je to satan, vo verši 

28 Duch Boží, vo verši 29 je to silný muž a ten, ktorý silného muža zviaže. O Duchu Božom 

sa tu určite nehovorí, keďže ten nemôže byť proti Ježišovi. Je pravdepodobné, že v Ježišovom 

prirovnaní v 29. verši je silným mužom satan a tým, ktorý ho zviazal, je Ježiš. Ježiš určite 

nemôže byť tým „niekým“ z 30. verša. Z toho vyplýva, že je ním buď satan alebo tu Ježiš 

oslovuje nejakú osobu novú v celom dianí. V tom prípade je skutočne lepšie tento verš 

nepriradiť k oddielu 22-29. Ostáva teda už len otázka, či ho môžeme priradiť k veršom 31-32, 

alebo ho budeme považovať za samostatný. Ak by sme ho priradili k týmto veršom, 

znamenalo by to, že tento verš upresňuje, čo to znamená rúhať sa Duchu Svätému.  

Keby to však malo byť tak, potom by sa 31. verš mal pravdepodobne opäť začínať 

spojkou kai. Problém je však v tom, že verš 31 začína spojením Dia. tou/to, čo naznačuje ďalší 
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zvrat v rámci perikopy. Podľa McNeila sa tento zvrat viaže na predchádzajúci incident37, 

Stock to špecifikuje na verš 2838. To by znamenalo, že rúhanie sa Duchu Svätému sa týka 

tých, ktorí povedali o Ježišovi, že vyháňa duchov mocou Belzebula. Otázka ale potom znie, 

o kom hovorí verš 30? Prečo by Ježiš zdôrazňoval, že tí ktorí nie sú s ním, sú proti nemu, keď 

farizeji celkom evidentne boli proti nemu? McNeile navrhuje, že 30. verš je Matúšovou 

vsuvkou39, otázka však potom je, čo chcel Matúš inšpirovaný Duchom Svätým touto vsuvkou 

zdôrazniť? Tejto otázke sa viac budem venovať v častiach 1.2.9 a 1.2.10, teraz je však 

potrebné, aby sme si túto otázku dobre uvedomili, pretože práve aj vďaka nej existujú rôzne 

možnosti riešenia otázky neodpustiteľného hriechu, ktoré chcem vo svojej práci prezentovať.  

Podobný problém máme aj s veršami 33-37. Tieto verše akoby vyjadrovali veľmi 

podobnú myšlienku, ako verš 30. V tomto prípade sú však adresáti ľahšie identifikovateľní – 

vo verši 34 ich Ježiš oslovuje gennh,mata evcidnw/n (vreteničie pokolenie), čo je v Matúšovi 

vždy oslovenie pre farizejov. (Mt 3:7, Mt 23:33) Zvláštne však je, že vo verši 37 sa ùmi/n 

(vám) mení na sou (tebe). Opäť sa teda môžeme pýtať, či hovorí Ježiš o tých istých ľuďoch, 

ako vo veršoch 31-32, sú verše 33-37 ďalším logickým postupom predchádzajúceho odseku, 

alebo uvádzajú síce príbuznú, ale predsa odlišnú myšlienku? Videli sme, že použité preklady 

sa v tejto otázke rozdelili skoro presne na polovicu, takisto nejednotní sú v tejto otázke aj 

komentátori. Ako som už spomínal v úvode, táto práca má prezentovať jednotlivé možnosti 

výkladu a toto je jedno z miest, kde sa tieto odlišné názory tvoria. Preto je potrebné dobre si 

tieto možnosti všimnúť a mať ich na pamäti v priebehu ďalšieho skúmania otázky 

neodpustiteľného hriechu.  

1.2.4.2 Verše 31-32 

Pozrime sa teraz ešte podrobnejšie na verše 31-32 a na ich štruktúru. Azda nie je potrebné 

zvlášť poukazovať na to, že tieto dva verše vyjadrujú tú istú myšlienku. Podľa McNeila tu ide 

o dublet, kde verš 31 pochádza z Marka a verš 32 z Q.40 Túto otázku ešte budem diskutovať, 

v každom prípade je dobré uvedomiť si, že Matúš tu pravdepodobne dáva dokopy text 

z dvoch rôznych materiálov, ktorý sa však vynikajúcim spôsobom dopĺňa a vzájomne sa 

                                                 
37 MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker Book House, 1915 
(1980 print). s. 177-178. 
38 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994. s. 
200. 
39 MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker Book House, 1915 
(1980 print). s. 176. 
40 MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker Book House, 1915 
(1980 print). s. 177. 
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vysvetľuje. O to viac nás môže zaujímať, akým spôsobom tieto dva texty spojil, akú redakciu 

im dal a aký efekt tým dosiahol.  

Celá štruktúra je dosť presne symetrická, na druhej strane sú tu niektoré asymetrické 

prvky, ktoré môžu len ťažko byť náhodné. Azda jediným slovom, ktoré je použité dokonale 

symetricky v oboch veršoch, je slovo avfi,hmi (odpustiť), ktoré sa v oboch veršoch objavuje po 

dvakrát, každýkrát v tom istom tvare, v každom verši raz s použitím slova ouvk. Dalo by sa 

teda povedať, že použitie týchto slov je akousi kostrou tohto verša. „Toto a toto sa odpustí, ale 

toto sa neodpustí.“ Takáto štruktúra poukazuje na kontrast medzi tým, čo sa odpustiť dá 

a tým, čo sa odpustiť nedá. Keď autor zdôrazní, čo je odpustiteľné, o to viac vynikne to, čo je 

neodpustiteľné. Obzvlášť keď v prvom verši uvádza, že „každý hriech a rúhanie“. Unikátnosť 

jediného hriechu, ktorý je vyňatý z možnosti odpustenia, z neho robí predmet obrovského 

záujmu. To je nakoniec aj jeden z hlavných dôvodov pre napísanie tejto práce.  

Pozrime sa na ďalšie pozorovanie. Vo verši 31 máme najskôr spojenie pa/sa àmarti,a kai. 

blasfhmi,a, potom nasleduje spojenie h` de. tou/ pneu,matoj blasfhmi,a. Vo verši 32 je v prvej 

časti spojenie o]j eva.n ei;ph| lo,gon kata. tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou, v druhej časti  o]j dV a'n ei;ph| 

kata. tou/ pneu,matoj tou/ a`gi,ou. V druhej časti oboch veršov akoby autor skracoval text. 

Obzvlášť vynechanie slova lo,gon v druhej časti verša 32 pomerne dosť bije do očí. Zároveň 

však je veľmi zaujímavé použitie slova tou pneu,matoj bez upresnenia tou/ a`gi,ou, ktoré máme 

vo verši 32. Akoby autor chcel  dosiahnuť akýsi efekt akcelerácie postupným skracovaním 

a tým aj istého zdôraznenia druhej časti svojho výroku. Zároveň vynechanie slova tou/ àgi,ou 

vo verši 31 necháva čitateľa v akejsi neistote, kým neprečíta verš 32.  

Takisto veľmi zaujímavý efekt dosahujú dve veľkolepé frázy Dia. tou/to le,gw ùmi/n na 

začiatku tohto celku a ou;te evn tou,tw| tw/| aivw/ni ou;te evn tw/| me,llonti na jeho konci.  

Len veľmi ťažko je z týchto pozorovaní možné urobiť nejaký zásadný teologický uzáver. 

Skôr by mohli naznačovať, že tento text bol používaný ako istá samostatná jednotka, ktorá má 

svoj veľkolepý úvod, jasnú štruktúru, silnú gradáciu a veľkolepý záver s odkazom na večnosť. 

Keď si uvedomíme Matúšove sklony usporiadavať materiál do formy, ktorá je prehľadná a dá 

sa dobre zapamätať,41 azda môžem navrhnúť, že tieto dva verše boli práve takýmto celkom 

určeným na jednoduché zapamätanie, postavené tak, aby každýkrát, keď si ich človek 

zopakuje, mali silný efekt na jeho srdce.  

                                                 
41 SCOTT, E. F. The Literature of the �ew Testament. 17th printing, 1955. New York : Columbia University 
Press, 1936. s. 65. 
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Čo by však z toho vyplývalo pre exegézu tohto textu? Azda hlavne to, že tieto verše je 

skutočne potrebné vnímať ako istý samostatný celok, ktorý môže byť do istej miery nezávislý 

od bezprostredného kontextu a môže mať teda aj iných adresátov ako verše, ktoré sú 

bezprostredne pred ním a za ním.42 Ostatné implikácie tejto hypotézy budem skúmať v časti 

1.2.10.  

1.2.5 Textová kritika 

Zámerom tejto časti nie je detailná analýza všetkých možných textových variant pre nami 

skúmanú perikopu. Jej úlohou je skúmať, či neexistujú variantné čítania, ktoré by mohli 

významne ovplyvniť jej interpretáciu a tým aj názor na neodpustiteľný hriech. Najskôr teda 

uvediem variantné čítania pre tento text z UBS4, ktorých je značne menej než v NA27 a je 

teda predpoklad, že sú to práve tie najvýznamnejšie. Následne uvediem všetky textové 

varianty z NA27 týkajúce sa veršov 31 a 32, ktoré sú v centre mojej pozornosti. Týmto by 

som chcel dosiahnuť akýsi kompromis medzi príliš detailnou a príliš povrchnou textovou 

kritikou.  

Zároveň treba podotknúť, že doleuvedená analýza je názorom autora tejto práce, ktorý nie 

je odborník ani na textovú kritiku ani na koiné. Vychádza však z čo najpoctivejšej práce 

s všeobecne dostupnými informáciami a preto verím, že pre účely tejto exegézy postačí.  

UBS4 uvádza pre celý oddiel 22-37 iba jediné variantné čítanie vo verši 25, kde namiesto 

spojenia eivdw.j de. (poznajúc však) niektoré rukopisy uvádzajú eivdw.j de. o` VIhsou/j (poznajúc 

však), iné zase ivdw.n de. (vidiac však) a iné zas ivdw.n de. o` VIhsou/j (vidiac však Ježiš). Vsuvka 

o` VIhsou/j nemá zásadný dopad na význam textu, pretože aj bez nej je úplne zrejmé, že sa 

hovorí o Ježišovi. Zámena ivdw.n za eivdw.j, by mohla mať dopad na  porozumenie toho, či Ježiš 

vedel alebo videl na farizejoch ich postoj. Mám však za to, že hoci by to mohla byť zaujímavá 

otázka z hľadiska kristológie, nemá zásadný dopad na exegézu našej perikopy. Tu je 

podstatné totiž to, že Ježišova reč je reakciou na reči farizejov bez ohľadu na to, či to Ježiš 

vypozoroval, alebo to vedel z nadprirodzeného zdroja.   

Pozrime sa teda na možné textové varianty pre text Mt 12,31-32 uvedené v NA 27. Vo 

verši 31 uvádza NA 27 textové varianty na dvoch miestach v texte; v spojení avfeqh,setai toi/j 

avnqrw,poij (bude odpustené ľuďom) majú niektoré rukopisy vsunuté slovo ùmi/n (vám), takže 

výsledok znie avfeqh,setai ùmi/n toi/j avnqrw,poij (bude odpustené vám ľuďom); na konci verša 
                                                 

42 Podobne Scott poznamenáva, že „nie je nikdy bezpečné interpretovať verš v Matúšovi vo svetle toho, čo 
predchádza alebo nasleduje“. (SCOTT, E. F. The Literature of the �ew Testament. 17th printing, 1955. New 
York : Columbia University Press, 1936. s. 70.) 
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potom niektoré rukopisy za slovami pneu,matoj blasfhmi,a ouvk avfeqh,setai (rúhanie proti 

Duchu nebude odpustené) ešte dodávajú toi/j avnqrw,poij (ľuďom) a iné zas auvtw/| (im), takže 

výsledok znie pneu,matoj blasfhmi,a ouvk avfeqh,setai toi/j avnqrw,poij (rúhanie proti Duchu 

nebude odpustené ľuďom) a pneu,matoj blasfhmi,a ouvk avfeqh,setai auvtw/| (rúhanie proti 

Duchu nebude odpustené im).  

 Vo verši 32 opäť nachádzame možnosti textových variant na dvoch miestach. Jednak je 

to pridanie slova ouvk (ne-) v spojení o]j eva.n ei;ph| lo,gon kata. tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou( 

avfeqh,setai auvtw (ak niekto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu), s výsledkom  

...ouvk avfeqh,setai auvtw (...neodpustí sa mu). Posledným miestom je spojenie ouvk avfeqh,setai 

(nebude odpustené), ktoré je v niektorých rukopisoch zamenené za ouv mh.. ..    avfeqh,setai (určite 

nebude odpustené) a v iných za ouv mh avfeqh// //    (určite nebude odpustené). Pozrime sa teraz na 

tieto textové varianty zbližšia.  

Dvojnásobné použitie slova ùmi/n by mohlo mať vplyv na výslednú exegézu textu. 

Naznačovalo by to totiž, že tí, ktorým Ježiš adresuje tieto slová sú zároveň tými, ktorých 

naráža pri svojom rozprávaní o rúhaní sa proti Duchu Svätému. „Hovorím vám.... odpustí sa 

vám ľuďom...“ Pokiaľ toto slovo vynecháme, vyjde nám „Hovorím vám, odpustí sa (im) 

ľuďom“. To by mohlo znamenať, že neodpustiteľný hriech je nebezpečenstvom 

predovšetkým pre adresátov Ježišových slov, alebo azda ešte viac pre adresátov Matúšovho 

evanjelia. Hlavnú oporu pre použitie slova ùmi/n však nachádzame len v rukopise B. Je síce 

pravda, že Vatikánsky rukopis (B) je všeobecne považovaný za spoľahlivý zdroj, predsa sa mi 

však zdá, že ťažko môže prevážiť ostatné rukopisy, ktoré tu toto slovo použité nemajú. 

Navyše spojenie ùmi/n toi/j avnqrw,poij nenájdeme v takomto tvare v celej Novej zmluve. 

Použitie slova ùmi/n v takomto spojení vyzerá skôr ako mylné zopakovanie toho istého slova 

z úvodu verša, kde Ježiš hovorí Dia. tou/to le,gw ùmi/n. Nakoniec proti použitiu slova ùmi/n 

hovorí aj fakt, že celý zvyšok tohto dubletu sa nesie v znamení tretej osoby, jeden zo 

spomínaných textových variantov pneu,matoj blasfhmi,a ouvk avfeqh,setai auvtw by túto 

možnosť priam vylučoval, nakoľko veta „každý hriech a rúhanie odpustí sa vám... ale rúhanie 

proti Duchu neodpustí sa im“ nedáva praktický žiadny zmysel. Z týchto dôvodov považujeme 

použitie slova ùmi/n v pôvodnom texte za vysoko nepravdepodobné a preto ho nebudeme brať 

do úvahy.  

Použitie slova toi/j avnqrw,poij má naopak podporu vo viacerých rukopisoch (C, D, L, W 

a ďalšie) a v jeho prospech hovorí tiež to, že tvorí vlastne paralelu k prvej časti 31. verša 

„avfeqh,setai toi/j avnqrw,poij... ouvk avfeqh,setai toi/j avnqrw,poij“ a teda má svoje jasné miesto 

v štruktúre vety. Na druhej strane to však tiež znamená, že mohli byť pisári dosť náchylní 
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doplniť ho a to ho robí menej pravdepodobným pre pôvodný text. V každom prípade použitie 

tohto slova nevidím ako majúce podstatný vplyv na exegézu textu. Iba ak by chcel niekto 

špekulovať o otázke, či sa proti Duchu Svätému môžu rúhať aj iné bytosti ako ľudia, či 

náhodou Ježiš svojimi slovami nemal na mysli napríklad padlých anjelov. V takom prípade by 

nás táto vsuvka uisťovala, že sa skutočne jedná  o ľudí.  

Podobne je na tom aj použitie slova  auvtw/|, ktoré má navyše aj dosť slabú podporu 

v rukopisoch. Ani toto slovo nám zásadne neovplyvňuje základnú výpoveď textu, slúži len 

ako prípadná pomôcka uisťujúca nás o tom, že predmet druhej časti súvetia je zhodný 

s predmetom prvej časti.   

Použitie slova ouvk v spojení ... kata. tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou( avfeqh,setai auvtw, by 

samozrejme úplne menilo význam textu, ale v tomto prípade ide úplne evidentne o chybu 

pisára. Jednak je tento variant použitý výhradne v rukopise B, jednak by sa takýto slovný 

zvrat absolútne nehodil do vetnej štruktúry, ktorú autor evanjelia používa. Vznikla by nám 

totiž veta: „...kto povie slovo proti Synovi človeka, neodpustí sa mu, kto však povie slovo 

proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu...“, ktorá nedáva zmysel.  

Zámena ouvk za  ouv mh.    v spojení ouvk avfeqh,setai auvtw/| má v konečnom dôsledku podporu 

dvoch rukopisov, menovite a a B, B sa od textu v NA 27 líši tiež zámenou slova  avfeqh,setai 

slovom avfeqh/|. Druhý spomenutý textový variant má veľmi malú podporu rukopisoch (jedine 

B) a tiež je tento tvar veľmi málo používaný v NZ (v Matúšovi len raz, aj to nie vo význame 

odpustenia hriechov, ale vo význame predpovede zbúrania Jeruzalemského chrámu – Mt 

24:2). Spojenie ouv mh. je pravdaže používané oveľa častejšie a má tiež podporu dvoch 

rukopisov. Nemôžeme vylúčiť možnosť, že v pôvodnom texte bola zdôraznená nemožnosť 

odpustenia takéhoto hriechu práve spojením ouv mh. (nikdy). V takomto prípade by mohol 

tento verš byť zaujímavou paralelou napríklad k Mt 5:20, kde je toto spojenie takisto použité 

a tiež sa hovorí o nemožnosti vstúpiť do nebeského kráľovstva v súvislosti s farizejmi. 

(„Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť 

neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov“) Ale samozrejme túto možnosť netreba 

v žiadnom prípade preťažiť.     

Môžem teda zhodnotiť, že možné textové varianty nemajú zásadný vplyv na exegézu Mt 

12:31-32. Tie, ktoré by sme mohli považovať za hodnoverné, majú prevažne upresňujúci 

charakter. Toto nám akurát môže poukázať na to, že sa máme vyhýbať príliš „kreatívnej“ 

exegéze, kde by sme sa snažili dokázať, že Ježiš hovorí v úplne iných kategóriách, než sa na 

prvý pohľad zdá.  
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1.2.6 Analýza gramatiky 

Gordon Fee mimoriadne zdôrazňuje, že hoci je potrebné urobiť gramatickú analýzu 

všetkých slov v danom texte, v práci, ktorá o ňom pojednáva, by mali byť zmienené len tie 

„problematické“, teda tie, pri ktorých je viacero možností prekladu a pri ktorých má výber 

z týchto možností významný vplyv na interpretáciu textu43. Nami skúmaný text je však 

z gramatického hľadiska pomerne dosť jasný a nenašiel som v ňom slová, ktorých gramatika 

by bola vyslovene problematická. Skúsim preto spomenúť aspoň jedno, pri ktorom by mohlo 

prípadne dôjsť k nedorozumeniu a na ktorom by bolo možné prípadne postaviť nejaký 

„kreatívny“ názor o hriechu proti Duchu Svätému.  

Jedná sa o slovo pneu/ma    použité v spojení tou/ pneu,matoj blasfhmi,a vo verši 31. Toto 

spojenie v genitíve by bolo možné chápať ako „rúhanie sa ducha“. Tak je to napríklad v L 

4:14, kde spojenie evn th/|  duna,mei tou/ pneu,matoj jasne znamená „v sile Ducha Svätého“. 

Matúš možno naschvál vyvoláva túto neistotu vo svojich čitateľoch aj už spomínaným 

vynechaním prívlastku „svätého“ vo verši 31. Vo verši 32 však jasne vysvetľuje, ako máme 

chápať použitie slova pneu,matoj v predchádzajúcom verši. Spojenie kata. tou/ pneu,matoj tou/ 

a`gi,ou vo verši 32 ukazuje, že spojenie tou/ pneu,matoj blasfhmi,a máme chápať ako genitív 

znamenajúci „vzťahujúci sa na“44. Teda rúhanie vzťahujúce sa na Ducha Svätého. Otázka 

potom ale je, či by sa „rúhanie sa proti Duchu Svätému“ nemalo volať skôr „rúhanie 

vzťahujúce sa na Ducha Svätého“. Ide tu v konečnom dôsledku len o malú zmenu, pretože 

rúhanie vzťahujúce sa na Ducha Svätého je už z definície slova „rúhanie“ rúhaním proti nemu 

a rúhanie proti Duchu Svätému sa celkom určite musí na neho vzťahovať. Zároveň to však 

akosi rozširuje to, čo toto spojenie môže pomenovávať a núti nás to byť mimoriadne opatrní, 

pokiaľ hovoríme o Duchu Svätom. Pretože všetko, čo sa na neho vzťahuje, je dôležité hovoriť 

s najväčšou úctou.     

Všimnime si ešte, že v texte je viackrát použitá často problematická spojka dée., ktorá môže 

mať buď odporovací (ale), ale aj konzekutívny význam (a, teraz). V našom texte je však 

z kontextu a syntaxe úplne evidentné, že sa jedná o prvý prípad.  

                                                 
43 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 71. 
44 BROOKS, A. J. – WINBERY, C. L. Syntax of �ew Testament Greek.. 1st edition. Washington : University of 
America, 1979. s. 13. 
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1.2.7 Analýza kľúčových slov 

Analýza slov má potenciál byť mimoriadne obšírna a tak by táto časť mohla zabrať príliš 

veľa priestoru. Aby sa tak nestalo, Fee uvádza dve základné inštrukcie: 

1. Vysvetliť to, čo nie je zrejmé. 2. Sústrediť sa na kľúčové slová a slovné spojenia.45 Týmito 

inštrukciami sa budem riadiť, a preto prosím váženého čitateľa o porozumenie, keď nebudem 

pri každom slove uvádzať rozsiahle popisy možných významov jednotlivých slov a budem sa 

sústreďovať ne tie informácie, ktoré by mohli mať významný vplyv na exegézu skúmanej 

pasáže. Takisto slová, ktoré budem rozoberať, budú len z veršov 31 a 32, keďže toto sú verše, 

ktoré nás najviac zaujímajú.  

Ako cieľ tejto časti uvádza Fee snahu porozumieť čo najpresnejšie tomu, čo sa autor snaží 

odovzdať použitím daného slova v danom kontexte.46 Hlavným zdrojom analýzy slov bude 

uznávaný Kittelov teologický slovník.  

1.2.7.1 a`marti,a 

Slovo àmarti,a je dobre známym a často používaným pojmom v Novej zmluve. Jeho 

hlavným významom je „minutie cieľa“ a v kontexte nášho textu vyzerá byť pomerne jasné, čo 

ním chce autor evanjelia povedať. Grundmann však uvádza špeciálne implikácie pre použitie 

tohto slova v evanjeliách. Ježiš podľa neho „nehovoril o hriechu a jeho povahe a dôsledkoch, 

ale bol si vedomý jeho reálnosti a podľa toho sa správal.47“ Tiež môžeme pozorovať, že „v 

jeho konaní a hovorení si bol vedomý toho, že je víťazom nad hriechom“.48 Veľmi zaujímavý 

je tu fakt, že toto slovo sa ako podstatné meno v Matúšovom evanjeliu vyskytuje len 

sedemkrát, z toho jediný raz sa vyskytuje v jednotnom čísle práve v našom texte. Okrem toho 

si môžeme všimnúť, že päťkrát sa bezprostredne pri tomto slove vyskytuje slovo avfi,hmi 

v pozitívnom význame (odpustenie hriechov), jedenkrát je pri ňom spojenie sw,zw avpo. 

(zachrániť od, Mt 1:21), a jedenkrát sloveso evxomologe,w (priznávať, Mt 3:6). Všetky tieto 

spojenia majú konotáciu odpustenia, zrušenia, víťazstva nad hriechom. Takisto v Matúšovi 

                                                 
45 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 16 
46 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 79. 
47 GRUNDMANN, W. am̀arta,nw, am̀a,rthma, am̀arti,a In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
303. 
48 GRUNDMANN, W. am̀arta,nw, am̀a,rthma, am̀arti,a In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
303. 
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12:31 Ježiš hovorí, že „každý hriech... bude ľuďom odpustený, ale...“ Z toho môžeme vidieť 

zvesť Matúšovho evanjelia o Ježišovom víťazstve nad hriechom.  

Grundmann neváha práve vo svetle týchto faktov charakterizovať neodpustiteľný hriech: 

„Takto Ježiš chápal svoje poslanie. To znamená že jeho príchodom, smrťou a vzkriesením, 

hriech je prekonaný a základ pre nový Boží svet položený. V tomto svetle môžeme chápať aj 

výrok o neodpustiteľnom hriechu. Tento hriech (neodpustiteľný) je spáchaný, keď človek 

rozozná Ježišove poslanie cez Ducha Svätého, ale odmietne a prekľaje ho.“49 

Okrem tohto názoru, ktorý si musíme dobre všimnúť a zvážiť v ďalších častiach tejto 

práce, vyplýva z uvedenej analýzy použitia slova a`marti,a tiež fakt, že sa pri neodpustiteľnom 

hriechu pravdepodobne jedná o veľmi špeciálny hriech. Je totiž veľmi nepravdepodobné, žeby 

Ježiš chcel povedať: „každý hriech som porazil, ale existuje hriech, ktorý je nad moje sily“. 

Skôr tu skutočne ide o hriech, ktorý nejakým spôsobom človeka diskvalifikuje od prijatia 

Ježišovho víťazstva nad každým hriechom. 

1.2.7.2 blasfhmi,a 

Toto je asi najkľúčovejšie slovo celého dvojveršia. Pozrime sa teda na neho podrobnejšie.  

V sekulárnej gréčtine sa používalo toto slovo vo význame „hanlivá reč“, ako najsilnejšia 

forma výsmechu a hanobenia. Rúhanie sa proti božstvu však mohlo špecificky znamenať 

pomýlenie si jeho pravej prirodzenosti alebo spochybnením jeho moci.50 Toto slovo označuje 

„urážlivú reč, v náboženskom kontexte znamená všetky druhy reči urážajúce božstvo.51  

V LXX a v judaizme sa toto slovo používa pre piel od pdg, can, a hlv. Alternatívnymi 

slovami sú ovneidi,zein (urážať, nespravodlivo vyčítať) a paroxu,nein (provokovať, iritovať). 

Na rozdiel od týchto synoným blasfhmei/n, sa vzťahuje vždy k Bohu, či už ako spochybnenie 

jeho moci, zneuctenie jeho Mena, porušenie jeho slávy, všetko bezbožné konanie, obzvlášť zo 

strany pohanov. Pritom Židia sa nemali rúhať cudzím bohom. 52(2M 22:28)  

                                                 
49 GRUNDMANN, W. am̀arta,nw, am̀a,rthma, am̀arti,a In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
304. 
50 BEYER, H. W. blasfhme,w, blasfgmia, bla,sfhmoj In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
621. 
51 MORRIS, L. The Gospel according to Matthew. 1st edition. Leicester : Inter-Varsity Press, 1992. s. 318. 
52 BEYER, H. W. blasfhme,w, blasfgmia, bla,sfhmoj In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
621. 
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Zaujímavé je použitie tohto slova v Damašskom fragmente, dokumente pravdepodobne 

pochádzajúceho od komunity Qumráncov. Staerk spomnína, že sa v tomto dokumente píše 

o oponentoch novej zmluvy: „Znesväcujú Svätého Ducha, rúhajúc sa svojim jazykom 

a otvárajúc svoje ústa proti zákonom božskej zmluvy“.53 Treba si však uvedomiť, že pod 

Duchom Svätým sa tu pravdepodobne myslí vnútorná čistota človeka a „nová zmluva“ nie je 

Novou zmluvou, ktorú poznáme ako kresťania.54 Je však zaujímavé všimnúť si, že v mysliach 

týchto ľudí sa spájalo rúhanie sa duchu s opozíciou proti tomu, čo oni rozumeli pod novou 

zmluvou. Otázka je, či to nemohlo byť podobne aj u kresťanskej komunity v súvislosti 

s Duchom Svätým a Novou zmluvou. 

Pre rabínov bolo podstatou blasfhmei/n poškvrnenie Božieho majestátu.55 Podľa 

rabínskeho zákona, rúhanie sa zahŕňalo vyslovenie Božieho mena alebo možno pozvanie ľudí 

k tomu, aby nasledovali iných Bohov.56  

V Novej zmluve sa pod rúhaním rozumie takisto zneuctenie Božej moci a majestátu.57 

Ježiša nazývajú Židia rúhačom, pretože tvrdí, že je Mesiáš. (Mt 26:65) Na druhej strane pre 

kresťanov je rúhaním, keď niekto spochybňuje Ježišov oprávnený mesiášsky nárok.58  

Rúhanie sa Duchu Svätému by teda malo znamenať zneuctenie jeho mena, výsmech, 

spochybnenie jeho moci. Zároveň nám tu však vyvstáva možnosť, že tu nemusí ísť len 

o priamy výsmech Duchu Svätému, ale mohol by tu byť zakomponovaný aj prvok pohrdnutia 

Novou zmluvou, ktorej základom je Ježiš Kristus a jeho mesiášske dielo na kríži. Túto 

myšlienku budeme ďalej skúmať.  

                                                 
53 STAERK, W. Die jüdische Gemeinde des Neuen Bundes in Damaskus. Cit. In KITTEL, G. ed. Theological 
Dictionary of the �ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1964. s. 622. 
54 BEYER, H. W. blasfhme,w, blasfgmia, bla,sfhmoj In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
622. 
55 BEYER, H. W. blasfhme,w, blasfgmia, bla,sfhmoj In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
622. 
56 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. s. 69. 
57 BEYER, H. W. blasfhme,w, blasfgmia, bla,sfhmoj In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
622. 
58 BEYER, H. W. blasfhme,w, blasfgmia, bla,sfhmoj In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
622. 
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1.2.7.3 avfi,hmi 

Už pri analýze slova a`marti,a sme videli, že práve s ním sa často viaže slovo avfi,hmi, tak 

ako tomu je aj v našom prípade. Len ťažko možno spochybniť, že toto slovo v kontexte 

veršov 31 a 32 má význam „odpustiť“ a to konkrétne z Božej strany. Veľmi zaujímavá je však 

pripomienka v Kittelovom slovníku, podľa ktorého odpustenie je eschatologickou udalosťou 

obnovujúcou celého človeka, v ktorom hriech nebol len niečím príležitostným a izolovaným, 

ale bol mocou, ktorá určovala celé jeho bytie.59 Ak by skutočne toto bol dôraz autora 

evanjelia, mohlo by to znamenať, že Ježiš pod „neodpustením“ nemá na mysli to, žeby Boh 

nedokázal vinu spôsobenú neodpustiteľným hriechom očistiť, ale skôr že takéhoto človeka už 

nie je možné obnoviť do kresťanského života.  

1.2.7.4 ò lo,goj kata. 

O slove lo,goj a jeho použití v Novej zmluve sa viedlo množstvo diskusií. Jeho použitie 

v našom texte sa nezdá byť príliš problematické. Akurát si môžeme pripomenúť, že tu nejde o 

„slovo“ vo význame niečoho povedaného a počutého, ale skôr vo význame niečoho 

objasneného, rozoznaného a pochopeného.60 Dôraz by tu teda nemal byť na samotnú akciu 

vyslovenia niečoho svojimi ústami, ale skôr na posolstvo, ktoré svojimi skutkami a rečami 

človek odovzdáva. Slovo kata. je tu použité v „nepriateľskom význame“61  

Toto by mohlo vylúčiť názor, že pri neodpustiteľnom hriechu sa jedná o nejaké konkrétne 

slová, ktoré človek vysloví proti Duchu Svätému, a ktoré sa mu už neodpustia. Oveľa skôr ide 

o postoj srdca, ktoré nejakým spôsobom hlása nepriateľstvo voči Duchu Svätému. V tomto 

prípade by spojenie ei;ph| lo,gon kata. tou/ pneu,matoj tou/ a`gi,ou skutočne bolo synonymom so 

spojením tou/ pneu,matoj blasfhmi,a.  

1.2.7.5 ò ui`o.j tou/ avnqrw,pou 

Použitie tohto spojenia môže mať veľmi jednoduchý, ale aj veľmi komplikovaný význam. 

V podstate môžeme o jeho význame diskutovať na dvoch úrovniach. Jednak sa môžeme 

                                                 
59 BULTMANN, R. avfi,hmi, av,fesij, pari,hmi, pa,resij. In KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the 
�ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. s. 
512. 
60 KLEINKNECHT, H. The Logos in the Greek and Hellenistic World. In KITTEL, G. ed. Theological 
Dictionary of the �ew Testament, Vol. IV. 2nd printing, 1990. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1972. s. 80. 
61 MORRIS, L. The Gospel according to Matthew. 1st edition. Leicester : Inter-Varsity Press, 1992. s. 319. 
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pýtať, koho myslí Ježiš týmto oslovením a druhá otázka je, prečo používa práve toto 

oslovenie.  

Na prvú otázku sú dve základné možnosti odpovede. Podľa Kittelovho slovníka62 ide 

o slávnostný spôsob, akým Ježiš hovorí o sebe v Mesiášskej funkcii. Barclay však hovorí, že 

sa jedná o hebrejský spôsob pomenovania „človeka“.63 Podľa neho sa tu pravdepodobne 

nejedná o Ježiša, ale skutočne len o človeka. Toto by samozrejme malo významné dôsledky 

na celé riešenie otázky neodpustiteľného hriechu. Už by sa tu totiž nejednalo „rúhanie sa 

Duchu Svätému“, ale o „rúhanie sa Bohu“. Predbežne budem vychádzať z názoru Kittelovho 

slovníka, ktorý zastáva aj väčšina novozmluvných odborníkov, a ktorý potvrdzujú aj ostatné 

použitia tohto spojenia v Matúšovi (24:27, 30, 37, 39). K názoru Barclayho sa však ešte 

vrátim.  

Skúsme sa teda pozrieť na otázku, prečo by Ježiš nazýval sám seba v tomto kontexte 

práve spojením  o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou.  

Pri tomto spojení ide zrejme o aramaizmus. Jeho hlavným významom je „mesiáš“ 

a pochádza pravdepodobne z apokalyptiky.64 V Markovom koncepte, ktorý preberá zrejme aj 

Matúš, ò ui`o.j tou/ avnqrw,pou je Ježišovým pomenovaním pre neho samého a popisuje „toho, 

ktorý je človekom, ale ktorý tiež príde v anjelskej sláve. Ktorý je zároveň Mesiášom  a Synom 

Božím, a ktorý bude trpieť a dá svoj život za ostatných v súlade s Písmom, a vstane 

z mŕtvych65. Carson tvrdí, že je nepravdepodobné, žeby evanjelista použil spojenie „Syn 

človeka“ bez toho, aby tým chcel zdôrazniť to, čo je obsahom tohto spojenia, napríklad že ide 

o pozemského Ježiša.66  

Rúhanie sa Synovi človeka by teda znamenalo rúhanie sa Ježišovi v jeho ľudskej podobe, 

keď ešte nie je oslávený. Colpe to podáva takto: „Vek Syna človeka bol prípravným vekom 

spasenia (z pohľadu post-letničnej komunity). Z tohto pohľadu odmietnutie Ježiša by nebolo 

tak vážnym odklonením sa od Boha, ako odmietnutie Ducha osláveného Pána, ktorý bol daný 

                                                 
62 COLPE, C. ò uìo.j tou/ avnqrw,pou In KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. eds. Theological Dictionary of the �ew 
Testament, Vol. VIII. 2nd printing, 1988. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. s. 
453 
63 BARCLAY, W. The Gospel of Matthew, Vol. 2. 2nd edition. Philadelphia : The Westminster Press, 1958. s. 
47.  
64 COLPE, C. ò uìo.j tou/ avnqrw,pou In KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. eds. Theological Dictionary of the �ew 
Testament, Vol. VIII. 2nd printing, 1988. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. s. 
400 
65 COLPE, C. ò uìo.j tou/ avnqrw,pou In KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. eds. Theological Dictionary of the �ew 
Testament, Vol. VIII. 2nd printing, 1988. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. s. 
400 
66 CARSON, D. A. Blasphemy against the Spirit (12:30-32). In The Expositor's Bible Commentary: Volume 8. 
291. [CD-ROM] Ver. 6.0 Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984. 
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po Ježišovom znovuzrodení“67. Tento názor je iste potrebné dobre zvážiť. Urobím tak 

v nasledujúcich častiach tejto práce.  

1.2.7.6 to. pneu/ma to. a[gion 

Barclay poukazuje na to, že keď Ježiš hovorí o Duchu Svätom, nemôžeme to rozumieť 

v novozmluvnom chápaní tejto Osoby. V židovskom učení mal Duch Svätý dve hlavné úlohy. 

Jednak prinášať Božiu pravdu ľuďom a tiež umožniť ľuďom rozoznať a pochopiť túto pravdu, 

keď ju videli.68  

Rúhanie sa Duchu Svätému by preto malo súvisieť práve s tým, že človek stratí toho 

Jediného, ktorý mu môže zjaviť pravdu a tým aj nádej na to, že niekedy bude môcť robiť 

pokánie.  

Kittelov slovník naproti tomu hovorí, že toto spojenie musí byť myslené v kontexte 

Letníc. V Synovi človeka je totiž Boh prítomný v skrytej podobe, a hriech proti nemu je teda 

vykonaný v nevedomosti a môže byť odpustený. V Duchu Svätom veku po Letniciach sa Boh 

prejavuje cez Krista. „Preto ten, ktorý je oslovený Duchom Svätý, ale odmieta jeho moc a tým 

sa mu rúha, spáchal tým neodpustiteľný hriech.“69 Procksch  dokonca tvrdí, že možnosť 

vykonania tohto hriechu vzniká až po Letniciach. To by znamenalo, že Ježiš vo veršoch 31 

a 32 nehovorí o farizejoch, ktorí ho tesne predtým obvinili z vyháňania démonov pomocou 

Belzebula, ale hovorí o ľuďoch, ktorí budú počuť evanjelium po zoslaní Ducha Svätého.  

Procksch to ešte podopiera tým, že v Mt 28:19 (Veľké poverenie) Ježiš takisto hovorí 

o Duchu Svätom v Letničnom kontexte70. Musíme ešte k tomu dodať, že tieto dve miesta sú 

jediné, kde v Matúšovi počujeme spojenie to. pneu/ma a[gion z Ježišových úst.71 Je tu teda 

možnosť, že použitie tohto spojenia je v Matúšovi posadené vyslovene do Sitz im Leben 

Matúšovej komunity, či už dôsledkom redakcie inšpirovaného autora, alebo pôvodného 

                                                 
67 COLPE, C. ò uìo.j tou/ avnqrw,pou In KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. eds. Theological Dictionary of the �ew 
Testament, Vol. VIII. 2nd printing, 1988. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. s. 
453 
68 BARCLAY, W. The Gospel of Matthew, Vol. 2. 2nd edition. Philadelphia : The Westminster Press, 1958. s. 
48. 
69 PROCKSCH, O. a[gioj. In KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. eds. Theological Dictionary of the �ew 
Testament, Vol. VIII. 2nd printing, 1988. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. s. 
104. 
70 PROCKSCH, O. a[gioj. In KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. eds. Theological Dictionary of the �ew 
Testament, Vol. VIII. 2nd printing, 1988. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. s. 
104. 
71 Inak používa napriklad spojenie pneu/ma tou/ patro.j (Mt 10:20). 
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Ježišovho zámeru. Konkrétne dôsledky tejto možnosti budeme diskutovať najmä v časti 

1.2.10.  

1.2.8 Historicko-kultúrne pozadie 

V tejto časti budem používať hlavne dva komentáre, ktoré venujú otázke historicko-

kultúrného pozadia zvýšenú pozornosť. Jednak je to kniha The IVP Bible Background 

Commentary72, ktorá sa týmto otázkam venuje už len z titulu svojho názvu, a potom je to 

komentár Williama Barclaya, ktorý je známy svojou znalosťou a prácou s historicko-

kultúrnym pozadím. Budú ma pravdaže zaujímať predovšetkým tie informácie, ktoré by 

mohli ovplyvniť výslednú exegézu textu.  

Veľmi dôležitá je otázka pozadia exorcizmu, keďže práve na obvinenie z exorcizmu 

farizejmi Ježiš reaguje vo svojej reči. Keener aj Barclay tomuto venujú pomerne dosť veľa 

pozornosti. Skúsim teda zhrnúť niektoré dôležité fakty. 

Dávid je pravdepodobne jediný exorcista spomínaný v Starej zmluve (1 S 16:23)73, čo 

dáva zaujímavý náboj veršom 22-23, kde sa ľudia pýtajú na Ježiša „Či to nie je Dávidov 

syn?“ Zdá sa, akoby fakt, že Ježiš vyháňa zlých duchov, prirodzene kládol otázku u ľudí, či to 

nie je Mesiáš. Otázku, pri ktorej farizeji nemohli zostať neutrálni a museli zaujať stanovisko.  

Exorcizmus vykonávali pohanskí exorcisti74, ale aj „synovia“ farizejov, čiže členovia ich 

skupiny75, a samozrejme Ježiš a jeho nasledovníci. Dôležité je však všimnúť si, že 

exorcistické  metódy Židov sa oveľa viac podobali na čarodejníctvo, ako metódy kresťanov. 

Barclay cituje Jozefusa, podľa ktorého umenie vyháňať démonov získal Šalamún a zanechal 

ho pre ďalšie generácie. Toto umenie v Ježišovej dobe vraj používali niektorí Židia. Spomína 

napríklad vyťahovanie démona z človeka pomocou začarovaného prsteňa cez nos 

posadnutého, a keď tento vyšiel, mal zhodiť pohár s vodou, aby dal divákom najavo, že 

opustil muža.76 Druhým príkladom je získavanie koreňa špeciálnej rastliny, ktorá rástla 

v doline Macherus, ktorú človek nemôže vytiahnuť rukou, musí ju poliať močom alebo krvou 

                                                 
72 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. 
73 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. s. 79. 
74 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. s. 79. 
75 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. s. 80. 
76 BARCLAY, W. The Gospel of Matthew, Vol. 2. 2nd edition. Philadelphia : The Westminster Press, 1958. s. 
42. 



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 34 - 

a aj potom je potrebné vytiahnuť ho pomocou psa, ktorý po jej vytiahnutí okamžite zomiera. 

Práve pomocou tohto koreňa je potom možné vyháňať démonov.77  

V každom prípade môžeme vidieť obrovský rozdiel medzi tým, ako vyháňali démonov 

„synovia farizejov“ a tým, ako vyháňal démonov Ježiš a jeho nasledovníci. Preto Ježiš hovorí 

„Ale ak (ja) vyháňam démonov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia?“ 

(verš 28) Keener hovorí, že rabíni obviňovali Ježiša a kresťanov z čarodejníctva ešte aj 

v druhom storočí.78 Je preto možné, že aj toto je jedno z obvinení, ktorému čelila komunita, 

ktorej písal autor evanjelia. V takom prípade by tento text mohol znamenať pre kresťanov zo 

Židov veľké povzbudenie. Keď ich Židia obviňovali z exorcizmu, mohli si uvedomiť, že 

z toho istého obvinili aj Ježiša, pritom ich vlastné metódy pripomínajú čarodejníctvo oveľa 

viac.  

Veľmi závažná je tiež Keenerova pripomienka, že v Ježišovej dobe sa všeobecne verilo, 

že Duch bol zarmútený a odmlčal sa po dobe prorokov. Ale zároveň tiež ľudia verili, že tento 

stav sa zmení v čase Kráľovstva, keď príde Mesiáš79. V tomto svetle znejú veľmi silne 

Ježišove slová „Ale ak vyháňam démonov Božieho Ducha, potom k vám už prišlo Božie 

kráľovstvo“. (verš 28) 

K veršu 30 Keener poznamenáva, že židovskí učitelia mali vo zvyku udávať svoje 

stanoviská tak prísne, ako to bolo možné. Ježiš tu teda hovorí, že buď stojí človek na jednej 

strane, alebo na druhej.80 Barclay k tomu len dodáva, že obraz o zhromažďovaní 

a rozhadzovaní môže pochádzať buď z pozadia žatvy alebo z pozadia pastierstva.81  

Takisto závažný vplyv na otázku neodpustiteľného hriechu má poznámka McNeila 

z oblasti hebrejskej frazeológie, kde podľa neho prívlastok „neodpustiteľný“ neznamená, že 

sa nedá odpustiť, ale že je veľmi vážny.82 V takomto prípade by sme vlastne nemohli hovoriť 

o „neodpustiteľnom hriechu“, ale len o „veľmi vážnom hriechu“. Aj tento názor budem ešte 

diskutovať v ďalších častiach.  

                                                 
77 BARCLAY, W. The Gospel of Matthew, Vol. 2. 2nd edition. Philadelphia : The Westminster Press, 1958. s. 
42. 
78 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. s. 79-80. 
79 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. s. 80. 
80 KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove : InterVarsity 
Press, 1993. s. 80. 
81 BARCLAY, W. The Gospel of Matthew, Vol. 2. 2nd edition. Philadelphia : The Westminster Press, 1958. s. 
44. 
82 MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker Book House, 1915 
(1980 print). s. 179. 
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Ako poslednú informáciu z pozadia tohto textu spomeniem fakt, že rúhanie sa Bohu bol 

jeden z hriechov, ktorý mal byť podľa Starej zmluvy potrestaný smrťou. Pre porovnanie je 

významný text z Lv 24:10-23. Obzvlášť verš 16: „Každý, kto by zlorečil Hospodinovmu 

menu, musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje. Tak cudzinec ako aj domorodec budú 

usmrtení, keď budú zlorečiť menu Hospodina“.  

 

1.2.9 Analýza perikopy v synopsii 

Hlavným cieľom tejto časti je porovnať, ako nami skúmaný materiál (Mt 12:24-37) 

podávajú jednotlivé synoptické evanjeliá. Toto porovnanie by nám malo pomôcť rozoznať 

redakčnú prácu inšpirovaného autora Matúšovho evanjelia a tým porozumieť jeho zámerom 

s týmto textom.83  

Najskôr sa pokúsim jednotlivé pozorovania vyplývajúce z porovnania čo najjednoduchšie 

popísať, potom sa pokúsim poukázať na to, akým spôsobom mohli pozorované zhody 

a rozdiely vzniknúť a nakoniec budem diskutovať o ich dopadoch na exegézu. Opäť sa však 

nebudem venovať všetkým pozorovaniam, ale len tým, ktoré by takéto dopady mohli mať.  

Budem postupovať od akýchsi „makro-pozorovaní“ týkajúcich sa celkovej organizácie 

materiálu k „mikro-pozorovaniam“ týkajúcich sa jednotlivých slov až gramatických tvarov. 

Toto poradie však nemá naznačovať, ktoré pozorovania sú významnejšie.  

1.2.9.1 Použitý materiál   

Text v Matúšovi 12:24-37 je evidentne kombináciou Markovej tradície, dvojitej tradície, 

ktorej materiál je spoločný pre Matúša a Lukáša, ale nevyskytuje sa v Markovi a Matúšovskej 

tradície (podľa Fee84). Značná časť tohto textu má svoju obdobu v Markovi, výnimkou sú 

predovšetkým verše 27-28, 30, 32, 33-35, ktoré majú svoju takmer doslovnú obdobu 

v Lukášovi a verše 36 a 37, ktoré sú Matúšovým špecifickým materiálom. Vidíme teda, že 

Matúš kombinuje materiál z Marka s materiálom z Q a k tomu ešte pridáva materiál 

pravdepodobne inšpirovaný niektorými starozmluvnými textami. Je zrejmé, že Matúšova 

perikopa tým dostáva dosť odlišnú podobu od paralelnej Markovej a Lukášovej perikopy. Dá 

sa teda predpokladať, že aj jej hlavné posolstvo bude mať odlišné dôrazy.  

                                                 
83 STEIN, R. H. The Synoptic Problem. 1st edition. Grand Rapids : Baker Books, 1994. s. 144. 
84 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 124. 
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1.2.9.2 Verše 31-32  

Pokiaľ ide o verše 31-32, zdá sa, akoby verš 31 z Matúša bol paralelou k veršom 3:28-29 

z Marka a verš 32 akoby bol paralelou k veršu 12:10 z Lukáša. Podľa McNeila sa tu jedná 

o dublet85, pričom verš 31 je z Marka a verš 32 z Q86. Táto hypotéza sa zdá byť skutočne 

plauzibilná, hoci na prvý pohľad tieto verše v Matúšovi vyzerajú skoro ako básnický 

paralelizmus. Gramaticky sa však 31. verš skutočne veľmi podobá na verše 3:28-29 z Marka, 

kým verš 32 skôr korešponduje s Lukášom.87 Okrem toho, hoci je tu samozrejme aj možnosť, 

že tak Matúš aj Lukáš čerpali z Marka a spomínaná gramatická zhoda je čisto náhodná, zdá sa 

to byť ako dosť nepravdepodobné.   

Pokiaľ je však skutočne jeden z Marka a druhý z Q, je veľmi zaujímavé, že kým v celej 

perikope sa Matúš vždy rozhodol vybrať si buď verziu z Marka alebo verziu z Q, v tomto 

prípade sa rozhodol uviesť obidve. A podľa môjho názoru je dosť možné, že tým chcel 

dosiahnuť efekt ešte väčšieho zdôraznenia tejto pasáže, ba možno dokonca jej dať istú mieru 

samostatnosti v podobe akéhosi dobre zapamätateľného paralelizmu.  

Toto by korešpondovalo s tým, o čom som diskutoval pri snahe ohraničiť perikopu, kde 

sme videli, že množstvo prekladov, ba dokonca aj NA 27 tieto verše rozoznávajú ako akúsi 

samostatnú jednotku. Takisto analýza syntaxi nám vytvárala dojem, akoby tu išlo o malý 

uzavretý celok s úvodom, jadrom a záverom.   

1.2.9.3 Vynechaný verš? 

Všimnime si, že Markov verš 3:30 má v Lukášovi aspoň vzdialenú obdobu vo verši 

11:18b,  v Matúšovi však podobný materiál nenájdeme. Tieto verše sú akoby vysvetlením, na 

čo konkrétne Ježiš reagoval vo svojej reči. Podľa tohto verša reagoval na obvinenie zo strany 

farizejov, že má nečistého ducha. Je možné, že Matúš nepoužil tento materiál jednoducho 

preto, lebo ho nepovažoval za potrebný. Ak by ho však vynechal zámerne, aký dôvod by na to 

mohol mať?  

                                                 
85 Dublet označuje dvojnásobný výskyt rovnakého textu v jednom evanjeliu. (STEIN, R. H. Mark. 1st edition. 
Grand Rapids : Baker Academic, 2008. s. 107.) Predtým panoval názor, že dublety boli Ježišove výroky 
opakované pri viacerých príležitostiach, ale nedávno sa zistilo, že kdekoľvek nájdeme dublet, jedna z jeho 
foriem korešponduje s Markom. (SCOTT, E. F. The Literature of the �ew Testament. 17th printing, 1955. New 
York : Columbia University Press, 1936. s. 43-44.) 
86 MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker Book House, 1915 
(1980 print). s. 177. 
87 Matúš v 31. verši rovnako ako Marek vo veršoch 3:28-29 používa na pomenovanie hriechu slová a`marti,a a  
blasfhmi,a, kým v 32. verši používa spojenie le,gw kata., ktoré sa veľmi podobá na Lukášov začiatok verša 12:10 
- evrei/ lo,gon eivj.  



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 37 - 

Aj keď sa v tomto prípade jedná o špekuláciu, je tu možnosť, že Matúš tým chcel svoj text 

viac zamieriť na adresátov svojho evanjelia. V Lukášovi a v Markovi totiž práve spomínaná 

veta zvýrazňuje fakt, že Ježiš povedal tieto slová farizejom. Matúš však akoby chcel ich 

vynechaním vytvoriť skôr dojem, že tieto slová sú adresované kresťanom z Matúšovho 

obdobia. Táto otázka priamo súvisí s problematikou Sitz im Leben tohto textu. Tejto otázke sa 

budem podrobnejšie venovať v časti s názvom 1.2.10. Takisto však súvisí s otázkou 

organizácie materiálu, pretože, ako budeme vidieť v nasledujúcej časti, Matúš vlastne 

kombinuje materiál, ktorý sa v Lukášovi nachádza na odlišných miestach a dokonca vyzerá 

byť adresovaný do odlišných situácií.  

1.2.9.4 Organizácia materiálu 

Pokiaľ porovnáme organizáciu materiálu v Matúšovi s dvomi ostatnými synoptickými 

evanjeliami, všimneme si, že materiál z Mt 12:24-37, ktorý má aj Marek, nájdeme u Marka 

koncentrovaný na jednom mieste, konkrétne v kapitole 3 vo veršoch 22-29. Pokiaľ však ten 

istý materiál z Matúša porovnáme s obdobným materiálom v Lukášovi, zistíme, že Lukáš 

tento materiál nemá organizovaný v rámci jednej perikopy. Materiál z Mt 12:24 má vo verši 

11:15, z 12:25-30 vo veršoch 11:17-23, verš 32 má vo verši 12:10 a verše 33-35 vo veršoch 

6:43-45. Teda materiál, ktorý má Matúš v jednej perikope, má Lukáš na troch miestach. 

Všimnime si predovšetkým, že kým v Matúšovi materiál verša 32 (A kto by povedal slovo 

proti Synovi človeka...) nasleduje tesne po verši 30 (Kto nie je so mnou, je proti mne...), 

v Lukášovi sú takmer identické verše oddelené množstvom ďalšieho materiálu (40 veršov) 

tvoriaceho viaceré perikopy. To znamená, že 32. verš, ktorý má zásadný význam pre otázku 

neodpustiteľného hriechu, je v Lukášovi zasadený do iného kontextu ako v Matúšovi. 

Ak vychádzame z hypotézy o dvoch prameňoch, máme dve možné vysvetlenia pre túto 

skutočnosť. Buď je v Q materiál z verša Mt 12:32 (L 12:10) v jednej perikope s veršami Mt 

12:27-28 (L 11:19-20), veršom Mt 12:30 (L 11:23)88 a veršami Mt 12:33-35 (L 6:43-45), čo 

by znamenalo, že Lukáš ho zámerne rozdelil do viacerých perikop, alebo je tento materiál v Q 

rozdelený do viacerých perikop, čo by znamenalo, že Matúš ho zámerne spojil do jednej. 

Z týchto dvoch možností druhá sa zdá byť pravdepodobnejšou, keďže práve Matúš je známy 

svojím usporiadavaním materiálu do dobre zapamätateľných celkov.89   

                                                 
88 Tieto verše sú pravdepodobne z Q, keďže sú takmer zhodné v Matúšovi a v Lukášovi, kým v Markovi sa 
nenachádzajú vôbec. 
89 Tento názor zastáva tak France (FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : 
Wwilliam B: Eerdmans Publishing Company, 2007. s. 8), ako aj Scott. (SCOTT, E. F. The Literature of the �ew 
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Toto však do veľkej miery ovplyvní jednak ohraničenie perikopy ako aj hľadanie Sitz im 

Leben tohto textu. Ak tu totiž Matúš skombinoval materiál, ktorý pôvodne nemal priamu 

súvislosť, je prirodzené, že niektoré verše sa budú javiť, akoby sem celkom nepatrili. Zároveň 

sa dá predpokladať, že autor v takomto usporiadanom texte bude dávať väčší dôraz na Sitz im 

Leben adresátov evanjelia, než že by sa snažil zobraziť Sitz im Leben priamych Ježišových 

poslucháčov. Akoby mu až tak nezáležalo na tom, akým spôsobom boli tieto slová pôvodne 

myslené, skôr mu záleží na tom, čo môžu znamenať pre čitateľov jeho evanjelia.  

O tom, aký mohla byť pôvodná forma tohto materiálu v Q ako aj o otázke, prečo Matúš 

usporiadal tento materiál práve týmto spôsobom, budem diskutovať v časti 1.2.10.  

1.2.9.5 Formulácia verša 24  

Od „makro-porovnaní“ týkajúcich sa celej perikopy prechádzam k porovnaniam na 

menšej úrovni, týkajúcich sa jednotlivých viet. Najskôr si všimnime verš 24, obvinenie Ježiša 

farizejmi. Tak v Markovi ako aj v Lukášovi je tento výrok povedaný v zmysle „Ježiš vyháňa 

démonov v Belzebulovi, vládcovi démonov“. Zaujímavé je, že hoci Matúš používa veľmi 

podobné slová (spojenie evkba,llei ta. daimo,nia evn tw/| a;rconti tw/n daimoni,wn má presne 

v takom istom gramatickom tvare ako Marek a Lukáš so všetkými týmito slovami, iba poradie 

slov sa mierne líši), celý výrok však podáva opačným spôsobom: „Ježiš nevyháňa démonov, 

len ak nie v Belzebulovi, vládcovi démonov.“ Matúš tu má oproti Markovi a Lukášovi naviac 

slová ouvk a eiv mh.. Vyzerá to, akoby chcel ešte viac zdôrazniť neveru farizejov, ktorí nesúdia 

na základe toho, čo vidia, ale sú už vopred presvedčení o tom, že Ježiš nemôže vyháňať 

démonov a ak by to predsa robil, tak to môže byť jedine prostredníctvom diabla.  

1.2.9.6 Formulácia veršov 31-32 

Vo veršoch 31 a 32 chcem upozorniť na to, že Matúš tu zachováva dikciu ohľadom 

neodpustiteľnosti rúhania sa proti Duchu Svätému. Zdôrazňujem to preto, lebo to môže slúžiť 

ako argument proti McNeilovej téze (spomínanej v časti 1.2.1), podľa ktorej výraz 

„neodpustiteľný hriech“ je príkladom bežne používanej semitskej hyperboly.  

Stein totiž spomína, že Matúš má silnú tendenciu Ježišove semitské výrazy  

a hyperboly vysvetľovať90. V prípade veršov 31-32 však Matúš zachováva znenie z Marka 

                                                                                                                                                         

Testament. 17th printing, 1955. New York : Columbia University Press, 1936. s. 65.) Scott hovorí, že kým 
v ostatných evanjeliách je materiál pomiešaný dokopy, Matúš ho pozorne zorganizoval do sekcií, aby sa dal 
ľahko naučiť a udržať v pamäti.   
90 STEIN, R. H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : Baker Academic, 2008. s. 153. – Ježiš podľa neho hyperboly 
používal často, ale zatiaľčo Marek a Q (Lukáš) ich reprodukujú verne, Matúš nám podáva implikáciu týchto 
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a z Q. To by malo znamenať, že Matúš tento výrok za hyperbolu nepovažoval. Keď si ešte 

k tomu pripomenieme predpoklad, že Matúš tu uvádza tak výrok z Marka ako aj z Q vedľa 

seba a v obidvoch bez akéhokoľvek zmierňovania alebo vysvetľovania zdôrazňuje, že rúhanie 

sa proti Duchu Svätému nebude odpustené, núti nás to brať tieto slová skoro až doslovne.  

1.2.9.7 Záver verša 32 

Toto pozorovanie má slúžiť predovšetkým ako ilustrácia toho predošlého, kde som 

spomínal, že Matúš má tendenciu vysvetľovať semitské výrazy, ktoré používa Ježiš. Vo verši 

32 Matúš hovorí „...nebude (mu) odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom“, zatiaľ čo 

Marek paralelný výrok uvádza slovami „...tomu nebude odpustené naveky, ale je vinný 

večným hriechom“. Matúš sa tu teda nedrží Marka doslovne, ale skôr tu podáva akúsi 

jednoduchšie zapamätateľnú formuláciu tohto výroku. To, že Matúš bez problémov zmenil 

tento výraz, opäť len podčiarkuje význam toho, že časť o neodpustiteľnosti hriechu proti 

Duchu Svätému ponechal bez zmeny.  

1.2.9.8 Spojenie oì Farisai/oi (verš 24) 

Nakoniec sa pozrime na porovnanie použitia niektorých konkrétnych slov a spojení. Vo 

verši 24 Matúš používa slovo oì Farisai/oi (farizeji), kým Marek používa oì grammatei/j 

(zákonníci) a Lukáš jednoducho tine.j (niektorí). Podobne ako pri zmene dikcie verša 24 

(2.2.8.5), ani za touto zmenou nemusí byť nejaký ďalekosiahly zámer autora, ale predsa 

pokiaľ túto zmenu urobil, mohlo by to znamenať, že farizeji ako objekt Ježišovej reči sú pre 

Matúša dôležití.  

1.2.9.9 Spojenie evn pneu,mati qeou/ (verš 28) 

Verše 27 a 28 v Matúšovi sú prakticky identické s veršami 11:19-20 u Lukáša. O to viac 

tu svieti jediný rozdiel, ktorý medzi nimi je. Kým u Matúša začiatok verša 28 znie: „Ale ak ja 

mocou Božieho Ducha vyháňam démonov..., u Lukáša paralelný verš 20 začína slovami: „Ale 

ak ja Božím prstom vyháňam démonov...“ U Matúša je to evn pneu,mati qeou/, u Lukáša evn 

daktu,lw| qeou/. Keď si pripomenieme Keenerovu poznámku z pozadia, podľa ktorej ľudia 

verili, že prejavy pôsobenia Ducha Svätého sa po dlhom čase vrátia práve v čase príchodu 

Kráľovstva, zdá sa, že skutočne práve toto je to, čo chcel Matúš ešte viac zdôrazniť. Že 

Ježišove pôsobenie malo zásadný znak, ktorý ľudia očakávali od mesiáša. O to viac je potom 

                                                                                                                                                         

výrokov. Ako príklad spomína hyperbolu v Lukášovi 14:26-27 („Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti 
svojho otca i matku...“), ktorú Matúš vysvetľuje v 10:37-38: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa...“  
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zarážajúce, že ho farizeji odmietli, ba dokonca takto evidentný dôkaz jeho mesiášstva ani len 

nezobrali v úvahu. . 

 

1.2.9.10 Predložka pred spojením to. pneu/ma to. a[gion 

Už v analýze gramatiky som spomínal spojenie tou/ pneu,matoj blasfhmi,a a prípadné 

možné dôsledky použitia tohto spojenia. Teraz si skúsme porovnať Matúšovu formuláciu 

s formuláciou Marka a Lukáša. Matúš aj Lukáš používajú medzi slovesom blasfhmei/n 

(prípadne jeho synonymami) a spojením to. pneu/ma to. a[gion výhradne predložku eivj.91 

Naproti tomu Matúš používa najskôr genitív bez predložky vo verši 31 a predložku kata. vo 

verši 32.  

V prípade Marka a Lukáša sa pravdepodobne jedná o vzťahový akuzatív, ktorý vyjadruje 

myšlienku opozície, nepriateľský vzťah.92. Matúš používa, ako sme už spomínali v analýze 

gramatiky, vzťahový akuzatív bez predložky vo verši 31 a vo verši 32 ablatív opozície 

s použitím predložky kata., vyjadrujúci nepriateľstvo a opozíciu, ale takisto oddelenie, ktoré je 

hlavnou myšlienkou ablatívu93. Zdá sa teda, že Matúš zmenou predložky dosahuje len 

minimálnu zmenu čo do obsahu svojej výpovede oproti výpovedi Marka a Lukáša. Možno by 

sa dalo povedať, akoby jeho formulácia o čosi menej opisovala otvorené nepriateľstvo a viac 

sa sústreďovala na oddelenie sa od Ducha Svätého. Tento rozdiel je však skutočne malý 

a určite nemôžem s istotou tvrdiť, že toto bol skutočne jeho zámer.  

O tom, že použitím týchto predložiek dosiahol jeho text vysokú mieru dynamiky, som už 

hovoril v časti 1.2.4.   

1.2.9.11 Spojenie toi/j avnqrw,poij (verš 31) 

Posledné dôležité pozorovanie, ktoré vyplýva z porovnania znenia textu v jednotlivých 

synoptických evanjeliách, je použitie spojenia toi/j avnqrw,poij v Matúšovi (verš 31), kým 

Marek v paralelnom výroku (ktorým sú s najväčšou pravdepodobnosťou, ako sme už 

spomínali, verše 28-29) používa spojenie toi/j uìoi/j tw/n avnqrw,pwn.  

Zdá sa, že táto skutočnosť dosť rázne vyvracia Barclayho názor spomínaný v časti 

1.2.7.5,, podľa ktorého Matúš vo verši 32 spojením o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou    neoznačuje Ježiša 

                                                 
91 Napríklad:  o]j dV a'n blasfhmh,sh| eivj to. pneu/ma to. a[gion, alebo tw/| de. eivj to. a[gion pneu/ma blasfhmh,santi. 
92 BROOKS, A. J. – WINBERY, C. L. Syntax of �ew Testament Greek.. 1st edition. Washington : University of 
America, 1979. s. 57. 
93 BROOKS, A. J. – WINBERY, C. L. Syntax of �ew Testament Greek.. 1st edition. Washington : University of 
America, 1979.. s. 27. 
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ale obyčajného človeka. Všimnime si totiž, že tak Marek ako aj Lukáš používajú vo svojich 

paralelách k veršom Mt 12:31-32 spojenie o` uìo.j tou/ avnqrw,pou. Rozdiel je však v tom, že 

Marek pod ním evidentne myslí obyčajného človeka (už len preto, že ho používa v pluráli), 

kým u Lukáša ide pravdepodobne skutočne o Ježiša. Matúš, ako sme už spomínali, často 

vysvetľuje aramaizmy. V tomto prípade sa zdá, akoby sa rozhodol vysvetliť Markov 

aramaizmus a namiesto „synom ľudí“ povie jednoducho „ľuďom“. Lukášov výraz „Syn 

človeka“ však ponecháva v tom istom tvare. Pokiaľ by sa v oboch prípadoch jednalo len 

o obyčajného človeka, prečo by Matúš jeden výraz menil a druhý nechal v pôvodnom znení? 

Tým, že jeden zmenil a druhý ponechal, naopak potvrdzuje názor, že v Markovi sa jedná 

o ľudí, kým v Lukášovi sa jedná o Ježiša samotného.  

1.2.10 Analýza perikopy v naratívnom kontexte 

Táto časť je akýmsi vyvrcholením celej exegézy perikopy.94 Pokúsim sa tu analyzovať, 

ako táto perikopa pasuje do momentálnych naratívnych cieľov evanjelistu, a teda aké je jej 

hlavné posolstvo. Z toho nám vyplynie obraz toho, aká bola Matúšova percepcia 

neodpustiteľného hriechu. 

Analýzu perikopy v naratívnom kontexte budem robiť na základe naratívneho kontextu, 

ktorý vyplýva z umiestnenia tejto perikopy v rámci štruktúry evanjelia. Z neho vyplynú 

možnosti pre interpretáciu toho, čo je hlavnou zvesťou veršov 31-32 v kontexte perikopy 

a aký je Sitz im Leben, do ktorého je napísaná.  

1.2.10.1 Štruktúra  evanjelia 

Tejto otázke by bolo opäť možné venovať množstvo času. Pre túto prácu však nie je 

podstatné snažiť sa medzi mnohými možnosťami delenia nájsť tú najsprávnejšiu. Skôr ide 

o to, aby sme boli schopní vnímať základné črty postupu autorovej narácie, poznať, ktoré sú 

jeho základné tematické prvky, ako za sebou nasledujú a kde sú medzi nimi zlomové body. 

Na utvorenie si tohto obrazu bude najlepšie pozrieť sa na názory niekoľkých komentátorov, 

z ktorých potom urobím záver. 

Obsiahlejšie sa otázke štruktúry Matúšovho evanjelia venuje predovšetkým Augustine 

Stock95 a R. T. France96.  

                                                 
94 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 26. 
95 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994. 
96 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. 
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Obidvaja títo autori uvádzajú ako najčastejší spôsob delenia tohto evanjelia delenie podľa 

jednej z dvoch formúl, ktoré sa v ňom opakujú. Jednak je to spojenie Kai. evge,neto o[te 

evte,lesen ò VIhsou/j, ktoré sa nachádza vo veršoch 7:28, 11:1, 13:53, 19:1 a 26:1) Každé 

použitie tohto spojenia by mohlo uzatvárať jednu časť v Matúšovej štruktúre. Delenie podľa 

tejto formule by teda videlo v Matúšovi päť častí plus prológ a epilóg. Toto delenie by ako 

hlavný rámec Matúšovho evanjelia videlo päť veľkých Ježišových rečí, ktoré by mohli byť 

akousi obdobou k piatim knihám Mojžišovým.  

Druhým spojením, podľa ktorého je možné evanjelium deliť, je spojenie VApo. to,te h;rxato 

o` VIhsou/j khru,ssein, nachádzajúce sa vo veršoch 4:17 a 16:21. Tento pohľad na Matúšovo 

evanjelium by teda znamenal jeho rozdelenie na tri časti. Toto delenie vidí ako hlavný rámec 

tri fázy deja Ježišovho príbehu. 

Obidve tieto spojenia majú evanjeliu dôležitú funkciu, otázkou však je, ktoré z nich je 

rozhodujúce pre delenie. Sú hlavným rámcom pre Matúšovo rozprávanie Ježišove reči 

doplnené o rozprávanie príbehu Ježišovho života, alebo je hlavným rámcom dej Ježišovho 

života, v rámci ktorého sú umiestnené jeho reči?  

 Stock a France sa zhodnú v tom, že rozhodujúcim je spojenie VApo. to,te h;rxato ò VIhsou/j 

khru,ssein. Stock cituje Kingsburyho, jedného z prvých, ktorí takéto delenie navrhli: „V 

protiklade s tým, čo mnohí bádatelia tvrdili doteraz, veľké Ježišove reči netvoria klimaktickú 

črtu Matúšovho evanjelia ani nestoja mimo zvyšku rozprávaného príbehu. Naopak, každú reč 

možno vidieť ako náležite situovanú v rámci štruktúry príbehu.“97 France k tomu dodáva: 

„Čítať Matúšovo evanjelium ako súvislé rozprávanie, štruktúrované okolo geografického 

postupu Mesiáša z jeho domova v Galiley k odmietnutiu v Jeruzaleme, s konečnou 

triumfálnou scénou naspäť v Galiley, znamená začať oceňovať jeho moc ako literárneho 

diela, nielen ako obyčajný zdroj pre teologické a historické dáta.“98 Zdá sa teda, že toto 

delenie skutočne má svoje opodstatnenie a môže nám pomôcť vnímať postup Matúšovho 

evanjelia.  

Aké delenie teda konkrétne Stock a France navrhujú? Stock sa drží prísne delenia podľa 

dvoch použití spojenia VApo. to,te h;rxato ò VIhsou/j khru,ssein a delí teda celé evanjelium na 

tri časti: 1. Postava Ježiša Mesiáša (1:1-4:16); 2. Služba Ježiša Mesiáša Izraelu a zavrhnutie 

                                                 
97 KINGSBURY, J. Matthew as Story. Philadelphia : Fortress, 1988. s. 113. Cit. In STOCK, A. The Method and 
Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994. s. 6-7. 
98 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. s. 4-5. 
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Ježiša Izraelom (4:17-16:20); 3. Cesta Ježiša Mesiáša do Jeruzalema a jeho Utrpenie, Smrť 

a Vzkriesenie (16:21-28:20).99  

France síce, ako som už spomínal, uznáva význam tohto spojenia, avšak tvrdí, že dva 

výskyty nie sú dostatočné pre rozdelenie celého evanjelia. Poslednú Stockovu časť preto delí 

ešte na ďalšie tri časti, takže dokopy ich má päť: 1. Predstavenie Mesiáša (1:1-4:11); 

2.Galilea: Mesiáš zjavený v slove a skutku (4:12-16:20); 3. Z Galiley do Jeruzalema: Mesiáš 

a jeho nasledovníci sa pripravujú na konfrontáciu (16:21-17:13); 4. Jeruzalem: Mesiáš 

v konfrontácii s náboženskými autoritami (21:1-25:46); 5. Jeruzalem: Mesiáš odmietnutý, 

zabitý a potvrdený (26:1-28:15)100. France teda zdôrazňuje rozdelenie podľa geografického 

situovania príbehu. Poukazuje na to, aký konflikt bol v Ježišovej dobe medzi Judeou 

a Galileou, čo bol nakoniec jeden z významných dôvodov, prečo Ježiš nebol prijatý 

v Jeruzaleme101. V nami skúmanom texte (Mt 12:22-37)  vidíme práve spomínanú 

konfrontáciu medzi Galileou a Jeruzalemom, ktorú Marek vo svojom paralelnom texte 

dokonca priamo zdôrazňuje (Marek 3:22 – „Zákonníci, ktorý zišli z Jeruzalema...“) 

Ako som už spomínal, nie je mojim cieľom rozhodnúť, ktoré z týchto delení je presnejšie. 

Dôležité však je uvedomiť si, že všetky spomínané skutočnosti hrajú v Matúšovej štrukturácii 

dôležitú úlohu.  

Pozrime sa teraz ešte na delenia ďalších komentátorov, a potom budeme sledovať, čo 

z toho vyplýva pre našu perikopu. Hendriksen delí evanjelium takisto na tri časti. Celkovú 

tému evanjelia vidí ako Práca, ktorú si mu Ty dal urobiť a delí ho nasledovne: 1. Jej začiatok 

a inaugurácia (1:1-4:11); 2. Jej postup a pokračovanie (4:12-20:34); 3. Jej vrchol a kulminácia 

(21:1-28:20).102 Aj tento autor teda vidí v Matúšovi tri základné časti, rozdiel je hlavne v tom, 

že koniec druhej časti vidí neskôr, než dvaja predtým spomínaní komentátori. Naproti tomu 

Leon Morris rozdeľuje evanjelium až na osem častí: 1. Narodenie a detstvo Ježiša (1:1-2:23); 

2. Príprava na Ježišovu službu (3:1-4:11); 3. Ježišova služba v Galiley (4:12-13:52); 4. 

Koniec Ježišovej služby uzdravovania (13:53-18:35); 5.Ježišova cesta do Jeruzalema (19:1-

20:34); 6. Ježišova služba v Jeruzaleme (21:1-25:46); 7. Príbeh ukrižovania (26:1-27:66); 8. 

Vzkriesenie (28:1-20).103  

                                                 
99 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994. s. 8. 
100 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. s. 7-15. 
101 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. s. 5-7 
102 HENDRIKSEN, W. The Gospel of Matthew. 4th printing, 1989. Edinburgh : The Banner of Truth Trust, 
1974. s. 99. 
103 MORRIS, L. The Gospel according to Matthew. 1st edition. Leicester : Inter-Varsity Press, 1992. s. 5-9. 
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Komentátori sa teda zhodnú na tom, že evanjelium začína uvedením Ježiša a jeho služby, 

pokračuje zobrazením tejto služby v Galiley a reakciou na ňu a končí odchodom Ježiša do 

Jeruzalema, ukrižovaním a vzkriesením. Naša perikopa sa teda nachádza v časti, ktorá má za 

cieľ opísať Ježiša ako Mesiáša, ktorý sa dokazuje svojimi skutkami, ktorého služba sa dotýka 

ľudí, ale väčšina ho napriek tomu odmieta. Ježiš sa nachádza v prostredí, ktoré nie je voči 

nemu tak nepriateľské, ako Jeruzalem. Ľudia ho tu sledujú so záujmom, snažia sa zistiť, kto to 

vlastne je. Vrcholom tejto časti je pravdepodobne Petrovo vyznanie v Mt 16:13-20, v ktorom 

prostredníctvom Petra podáva Matúš svojim čitateľom odpoveď na otázku, kto je Ježiš. 

Zároveň tu však vidíme, že väčšina ľudí to nepochopila. Zaujímavé je však všimnúť si rozdiel 

medzi postojom ľudí z Galiley a farizejov z Jeruzalema, ktorý vidieť aj v nami skúmanej 

perikope. Kým ľudia z Galiley nechápu a pýtajú sa, či Ježiš nie je Mesiáš, farizeji majú túto 

otázku už vopred zodpovedanú.  

Pozrime sa teraz ešte podrobnejšie na štrukturalizovanie tejto druhej časti v postupe 

Matúšovho rozprávania.  

Matúš začína túto druhú časť Kázňou na vrchu (5:1-7:29), kde Ježiš akoby prezentoval 

svoj program, svoje učenie. Matúš poukazuje na to, že Ježiš je Mesiáš, pretože jeho učenie je 

skutočným naplnením Starej zmluvy. Tiež hovorí, ako sa majú správať Ježišovi nasledovníci. 

Ďalej pokračuje rozprávaním Ježišových zázrakov (8:1-9:34), kde opäť dokazuje, že Ježiš je 

Mesiáš, pretože má moc. Táto moc je však daná k dispozícií aj Ježišovým učeníkom. Ktorí sú 

následne vyslaní na misiu medzi ľudí (9:35-11:1). Aj v rámci tejto udalosti ich však Ježiš 

upozorňuje na prenasledovanie. Ďalej Matúš zobrazuje reakciu ľudí na Ježišove pôsobenie 

(11:2-12:45). Niektorí ľudia nechápu a niektorí ho odmietajú.  

Ježiš na to hovorí, že jeho skutočnými príbuznými sú tí, ktorí plnia vôľu Jeho Otca, ktorý 

je v nebesiach. Toto akoby spustilo vyvrcholenie tejto časti, kde je veľmi ostro rozlíšené 

medzi tými, ktorí sú Ježišovi bratia a ktorí nie sú. Ježiš hovorí v podobenstvách, pretože 

jedným je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale druhým nie. (Mt 13:12) Jedným 

akoby sa stále vyjasňoval zrak a začínajú spoznávať, že Ježiš je skutočne Mesiáš, druhí akoby 

to naopak chápali stále menej a menej. Rozdiel medzi nimi sa stále vyhrocuje. Pritom Matúš 

akoby chcel zdôrazniť, že sú to práve ľudia tak veľmi vážení farizeji, ktorí stoja v opozícii 

proti nemu a naopak, o opovrhovanej kanaánskej žene Ježiš hovorí, že má veľkú vieru. (Mt 

15:28) Celá časť vrcholí perikopou v Mt 16:13-20, kde Peter vyznáva Ježiša ako Mesiáša, 

kým ostatní ľudia ho považujú len za proroka.  

Zdá sa, že Matúš tu sleduje niekoľko cieľov. Jednak chce dokázať, že Ježiš je skutočne 

Mesiáš. Zároveň ukazuje, kto je jeho skutočným učeníkom a kto ním nie je. Tohto skutočného 
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učeníka, ktorému je pravdepodobne celé evanjelium určené, poučuje, ako sa má ako Ježišov 

učeník správať a zároveň mu ukazuje, s akou odozvou sa jeho nasledovanie Ježiša stretne – 

nepochopenie, odmietnutie, prenasledovanie. Pretože jemu bolo dané pochopiť to, čo 

mnohým nie je. A títo budú vždy v opozícii s ním tak, ako boli aj s Ježišom.  

Toto by teda mal byť hlavný zámer časti, v ktorej sa nachádza nami skúmaná perikopa. 

Môžeme očakávať, že bude hovoriť o nepochopení, odmietnutí Ježiša ako Mesiáša, ale takisto 

bude nadväzovať na slová o prenasledovaní a o tom, ako má v takýchto situáciách reagovať 

skutočný Ježišov učeník.  

1.2.10.2 Problematika Sitz im Leben  

Základná otázka celej našej exegézy je, do akej životnej situácie sú adresované slová vo 

veršoch 31-32. Aký Sitz im Leben si máme predstaviť a teda do akej životnej situácie to máme 

dnes aplikovať. Komu sú adresované slová o neodpustiteľnom hriechu a čo majú pre neho 

znamenať? 

Aby sme mohli túto otázku zodpovedať, potrebujeme ešte spomenúť problematiku 

redakcie evanjelií. Donedávna totiž prevažoval názor, že evanjelisti boli len akísi zberači 

materiálu o Ježišovi, ktorý postrihali a viac-menej náhodne polepili dokopy.104 V takomto 

prípade by nemalo zmysel skúmať spôsob, akým spôsobom materiál zorganizovali a ako ho 

redigovali. Jediné, čo by malo zmysel, je skúmať tradíciu, ktorú reprodukovali. Stein však 

poukazuje na to, že tento názor nemohol vydržať dlho a dnes sú evanjelisti považovaní za 

skutočných autorov.105 Každý tento autor zobrazil Ježišov život z mierne odlišného uhla 

pohľadu, hoci na to použili v mnohých prípadoch identický materiál pochádzajúci z tradície 

cirkvi. Stein to komentuje týmito slovami: „...oni (autori evanjelií) sa cítili slobodní 

parafrázovať a interpretovať výroky a skutky Ježiša a nerobili to vo forme oddelených 

poznámok pod čiarou, ale priamo v texte samotnej tradície. Na rozdiel od poznámok 

pridaných na spodku strany v modernej študijnej Biblii, však ich komentáre majú v Božej 

prozreteľnosti kanonickú autoritu.“106 

Ak však evanjelisti neboli len redaktormi ale skutočnými autormi, znamená to, že mali aj 

konkrétny zámer, ktorý chceli svojim spôsobom úpravy materiálu dosiahnuť. Ich zámerom 

nebolo len jednoducho zhromaždiť všetky materiály týkajúce sa Ježiša, ale niečo povedať do 

                                                 
104

„Skladatelia evanjelia sú len len v najmenšej miere autormi. V princípe sú to zberatelia, nosiči tradície, 
editori.“ ( DIBELIUS, M. From Tradition to Gospel. trans. Wolf, B. L. New York : Scribner’s, n. d.) s. 3. Cit. In 
STEIN, R. H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : Baker Academic, 2008. s. 231. 
105 STEIN, R. H. The Synoptic Problem. 1st edition. Grand Rapids : Baker Books, 1994. s. 232. 
106 STEIN, R. H. The Synoptic Problem. 1st edition. Grand Rapids : Baker Books, 1994. s. 216. 
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situácie svojich zamýšľaných čitateľov a poslucháčov. Nemôžeme brať evanjelia ako zbierku 

Ježišových príbehov a výrokov voľne postavených vedľa seba. Ani ako presný historický 

záznam toho, čo sa udialo. Evanjelisti inšpirovaní Duchom Svätým zámerne tento materiál 

usporiadali a upravili tak, aby hovoril do situácie adresátov ich evanjelia.  

So zmenou pohľadu na úlohu adresátov evanjelia prišla aj zmena pohľadu na otázku Sitz 

im Leben evanjelií. Všeobecný názor hovoril, že štúdium Evanjelií zahŕňa dve situácie 

v živote: Sitz im Leben Ježiša a Sitz im Leben rannej cirkvi počas obdobia ústneho podania.107 

Willi Marxsen však prišiel s názorom, že okrem týchto dvoch Sitz im Leben existuje ešte tretí, 

ktorým je situácia Evanjelistu.108 Fee dokonca hovorí, že práve skúmanie tohto je rozhodujúce 

v exegéze evanjelií. „V konečnom dôsledku, biblická exegéza nie je o exegetovaní 

historického Ježiša, ako sa to stalo, ale historického Ježiša ako nám je sprostredkovaný cez 

svedkov, ktorými sú samotní evanjelisti. Musíme exegetovať biblickú knihu, nie 

rekonštruovaný príbeh, ktorý leží za touto knihou“.109  

To znamená, že keď zvažujeme, do akej situácie sú adresované slová v našej perikope, 

potrebujeme zvažovať nielen situáciu Ježišových poslucháčov, ale predovšetkým situáciu 

adresátov Matúšovho evanjelia. Situácia Ježišových poslucháčov ovplyvňuje príbeh, situácia 

Matúšových adresátov však ovplyvňuje zamýšľanú aplikáciu príbehu.  

Na základe toho, čo sme doteraz hovorili o Matúšovom evanjeliu ako aj konkrétne o Mt 

12:22-37 sa pokúsim teraz načrtnúť, do akej situácie mohla byť táto perikopa adresovaná 

a aký bol jej hlavný zámer.  

1.2.10.3 Umiestnenie perikopy v rámci evanjelia 

Matúšovým hlavným cieľom s jeho evanjeliom je ukázať, že Ježiš je sľúbeným 

Mesiášom. Naplnil proroctvá, koná divy hodné Mesiáša, naplnil zákon. Toto má potvrdiť 

kresťanov zo Židov, aby pokračovali v tom, čomu uverili. Toto sú jeho skutoční učeníci, toto 

sú skutočne ľudia, ktorí nasledujú Boha. Naproti nim stáli ľudia, ktorí stáli aj proti Ježišovi. 

Jednak to boli ľudia, ktorí nepochopili Ježišove slová jednak to boli tí, ktorí ich ani len 

nechceli pochopiť. Sú to ľudia, ktorí sa tvária mimoriadne zbožne, ale Matúš veľmi 

zdôrazňuje, že vo svojom srdci sú skazení a stoja proti Bohu. Nie sú ochotní ani len pripustiť, 

že Ježiš by mohol byť Mesiáš.  

                                                 
107 STEIN, R. H. The Synoptic Problem. 1st edition. Grand Rapids : Baker Books, 1994. s. 233. 
108 MARXSEN, W. Mark the Evangelist.trans. Boyce, J. et al. New York: Abingdobn, 1969. Cit. In STEIN, R. 
H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : Baker Academic, 2008. s. 233. 
109 FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 2002. s. 26-27. 
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Toto je pre komunitu kresťanov mimoriadne dôležité uvedomiť si, pretože práve od týchto 

ľudí budú presviedčaní, aby sa vrátili naspäť „k pravému náboženstvu“ a opustili toho rúhača. 

Matúš im však chce zdôrazniť, že Ježiša nemôžu opustiť, pretože On je tým základným 

kameňom celého pravého náboženstva a opustiť ho by znamenalo neveru voči Bohu. Naopak, 

majú vytrvať ako služobníci Najvyššieho, ktorých čaká úžasná odmena v nebi. A ako 

služobníci Najvyššieho sa majú aj správať vo svojom každodennom živote.  

V jedenástej kapitole Matúš zobrazuje rôzne reakcie ľudí na Ježišovu službu. Ján Krstiteľ 

začína pochybovať o tom, čo predtým hlásal. „Je toto skutočne ten Mesiáš?“ Ďalej sa tu 

hovorí o mestách, ktoré videli Ježišove divy, ale neuverili a nerobili pokánie. Potom sú tu 

farizeji, ktorí už vopred vedeli, že neprijmú nikoho, kto by ich volal k pokániu, bez ohľadu na 

to, ako sa bude správať. A nakoniec sú tu tí najmenší, ktorým Syn zjavil Otca, ktorí mali 

milosť pochopiť, že Ježiš je Mesiáš. Táto kapitola musela slúžiť ako úžasné povzbudenie pre 

Matúšovu komunitu. Konečne začínajú chápať, ako je možné, že hoci Ježiš je Mesiáš, toľkí 

ľudia ho neprijali a toľkí o ňom pochybujú. Je to pre nich potvrdením, že hoci sú minoritnou 

skupinou, neznamená to, že nie sú služobníkmi najvyššieho Boha.  

V dvanástej kapitole akoby sa zameral na skupinu tých, ktorí robili najväčšie problémy – 

farizeji. Táto skupina má veľmi silný vplyv. Operuje argumentmi, ktoré sú pre každého dobre 

vychovaného Žida mimoriadne závažné. „Ježiš porušuje zákon. Je žráčom a pijanom.“. Matúš 

však poukazuje na to, ako Ježiš každý ich argument vyvrátil. A nielenže ho vyvrátil, zároveň 

vždy poukazuje na to, že oni sú tí, ktorí majú problém. Týmto Matúš zároveň dosahuje 

potvrdenie Ježiša ako Mesiáša a zároveň zdôrazňuje, ako ďaleko sú farizeji od skutočnej 

viery.  

Zároveň vysvetľuje prečo, hoci je skutočný Mesiáš, proti nim nezakročil. Toto mohol byť 

silný argument proti kresťanom. „Ak je Ježiš všemocným Bohom, prečo nijak nezasiahne 

proti vašim prenasledovateľom? Ak nezasahuje, nie je to dôkaz, že nebol Mesiášom?“ Ale 

Matúš na to uvádza citát z Izaiáša (Mt 12:18-21). Ježišovo správanie je dokonale v súlade 

s proroctvami o Mesiášovi, ktorý nebude kričať, nebude sa škriepiť, na uliciach nikto nebude 

počuť jeho hlas.  

Matúš chce teda v tejto kapitole dosiahnuť dva ciele. Jednak neustále pomocou každej 

opisovanej udalosti utvrdzovať vo svojich adresátoch fakt, že Ježiš je Mesiáš a zároveň im 

ukazovať na to, ako ďaleko od pravého Boha sú farizeji, z čoho implicitne vyplýva, že sa ako 

kresťania nesmú nimi nechať prilákať naspäť.  

Táto argumentácia v dvanástej kapitole naberá značnú gradáciu. Konflikt medzi Ježišom 

a farizejmi je stále ostrejší a ostrejší. Až nakoniec vytiahnu najťažší kaliber, keď Ježiša 
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obvinia z posadnutia démonom. Matúš opäť, tak ako predtým, využíva túto udalosť na to aby 

utvrdil svojich poslucháčov, že Ježiš je Mesiáš (napríklad verš 12:28-29) a aby zdôraznil, ako 

zle sú na tom farizeji, keď ho dokázali obviniť z niečoho takéhoto.  

1.2.10.4 Hlavná zvesť veršov 31-32 

Čo chce však Matúš povedať veršami 31-32 svojim adresátom? Aká je jeho zvesť a aké je 

jeho vnímanie neodpustiteľného hriechu? Na základe predchádzajúcich skúmaní som došiel 

k trom možným alternatívam, ktoré sú samozrejme veľmi zjednodušené. Je však mojím 

predpokladom, že Matúšov pohľad by sa mohol pohybovať niekde v hraniciach týchto troch 

alternatív.  

Prvá alternatíva vychádza z predpokladu, že tieto verše hovoria o farizejoch. Ich účelom je 

varovať kresťanov pred stavom, do ktorého sa dostali. Stavom, kde už nie sú schopní priznať 

svoje hriechy a prijať odpustenie. Stavom úplného skazenia svojho srdca, kde prácu Ducha 

Svätého nazývajú prácou diabla.  

Druhá alternatíva takisto vychádza z predpokladu, že v týchto veršoch Matúš hovorí 

o farizejoch. Jeho zámerom je však predovšetkým vysvetliť kresťanom, ako môže byť Ježiš 

Mesiášom, keď je tak radikálne odmietnutý náboženskou elitou. Matúš by v takomto prípade 

chcel zdôrazniť, že títo ľudia sú tak zatvrdení, že nie sú schopní rozoznať pravého Mesiáša. 

To je zároveň povzbudením pre jeho adresátov, keď im budú židovskí vodcovia klásť odpor, 

aby sa ani len nezamýšľali nad tým, prečo títo ľudia tak bojujú proti Kristovi. Aby to 

nenahlodalo ich vieru.  

Tretia alternatíva vychádza z predpokladu, že verše 31-32 hovoria o kresťanoch. 

V takomto prípade by hlavnou úlohou týchto veršov bolo varovať kresťanov, aby sa nenechali 

farizejmi odradiť od nasledovania Ježiša, pretože by to mohlo byť neodpustiteľné.  

Skúsme teraz tieto alternatívy skúmať vo svetle najdôležitejších zistení, ktoré som urobil 

v doterajšom priebehu práce. Jednotlivé alternatívy budem nazývať ako prvá, druhá a tretia 

alternatíva podľa toho, ako som ich predstavil na začiatku tejto časti. Dôrazom tejto časti bude 

vziať v úvahu postupne všetky doterajšie výstupy, ktoré by mohli mať významný vplyv na 

exegézu. To znamená, že táto časť bude dosť neprehľadná, ale pokúsim sa to potom 

sprehľadniť v časti 1.4.  

V časti 1.2.4 som spomínal zvláštne použitie zámena o` v 30. verši. V časti 1.2.9 sme 

potom videli, že Matúš je jediný, ktorý tento verš umiestňuje tesne pred výrok 

o neodpustiteľnom hriechu, takže sa zdá, že s ním má špecifický zámer. Aký však bol tento 
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zámer? France zastáva názor, že Matúš tu myslel na farizejov110 Toto by hovorilo v prospech 

prvých dvoch alternatív. Je však dosť zvláštne, prečo by Ježiš hovoril o farizejoch ako o tých, 

ktorí nie sú s ním, keď títo sú úplne evidentne proti nemu. Takisto použitie zámena o`, ktoré 

akoby naznačovalo novú osobu v príbehu, by mohlo hovoriť mierne v prospech tretej 

alternatívy. K tomu ešte potrebujeme prirátať možné vynechanie jedného verša Matúšom 

(1.2.9.3), ktoré by takisto mohlo naznačovať, že Matúš hovorí priamo o svojich adresátoch. 

V tretej alternatíve my mal 30. verš veľmi jasný význam pre Matúšových adresátov. Varoval 

by týchto ľudí, aby si nemysleli, že sa môžu vzdať Ježiša a zaujať voči nemu neutrálny postoj.  

Na toto sa však treba ešte pozrieť vo svetle použitia spojenia Dia. tou/to. Spomínal som, že 

podľa niektorých komentátorov sa viaže k incidentu, ktorý sa predtým udial. Že teda Ježiš 

viaže 31.-32. verš k tomu, čo urobili farizeji. Toto by znamenalo, že aj keď by verš 30 hovoril 

o Ježišových nasledovníkoch, verše 31-32 by opäť mohli hovoriť o farizejoch. Toto by 

hovorilo v prospech prvých dvoch alternatív, o niečo viac však v prospech druhej. Ak by totiž 

30. verš skutočne hovoril o kresťanoch, prinášal by zdôraznenie rozdielu medzi obidvoma 

stranami, ktoré by sa práve hodilo do druhej alternatívy. Ako by však spojenie Dia. tou/to 

korešpondovalo s treťou alternatívou? Buď by sa mohlo viazať na verš 30, alebo by bolo už 

spomínaným slávnostným úvodom, ktorý oddeľuje nasledujúce dva verše od zvyšku perikopy 

a oslovuje tým ľudí, ktorí doteraz boli len pozorovateľmi príbehu. 

Akú funkciu by mali mať verše 33-37? Buď ukazujú na to, že slová odhaľujú srdce 

človeka a kresťania si teda musia dávať obrovský pozor, čo hovoria, ako hodnotia prácu 

Ducha Svätého, aby nedošli do stavu takého zatvrdenia, v akom boli farizeji. Takéto 

vysvetlenie by dobre korešpondovalo s druhou alternatívou. Matúš ale môže chcieť zdôrazniť, 

že farizeji sú skutočne zlí, keď vychádzajú takéto slová z ich úst. Kresťania si majú uvedomiť, 

že títo ľudia majú skutočne zlé srdce a nemajú od nich prijímať rady. Toto by podporovalo 

druhú alternatívu. Tretia alternatíva by pri výklade týchto veršov dala dôraz na verše 36-37 

hovoriace o súde. Mohlo by to znamenať, že hovoriť slová proti Ježišovi sa nedá len na 

povrch, ale dotýka sa to srdca človeka a bude každý za to súdený. Toto by malo kresťanov 

varovať, aby sa v žiadnom prípade nevzdali Ježiša Krista. Zdá sa teda, že verše 33-37 by 

mohli byť súčasťou nami skúmanej perikopy.  

Už viackrát som naznačoval možnosť, žeby verše 31-32 mohli byť používané ako 

samostatná jednotka. Jednak to vychádzalo z toho, akým spôsobom NA 27 a niektoré 

                                                 
110 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. s. 481-482. 
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preklady delia celú perikopu, jednak to vychádzalo zo štruktúry textu a použitých slov. Toto 

by najviac korešpondovalo s treťou alternatívou, keď by slúžili kresťanom ako neustály 

výkričník v hlave vždy, keď by mali pokušenie vzdať sa Ježiša. V každej takej situácii by im 

v hlave mohla vyskočiť pripomienka, že keď sa ho vzdajú, keď sa budú týmto spôsobom 

rúhať Duchu Svätému, nebude im to už odpustené.  

V časti 1.2.6 sme spomínali, že spojenie tou/ pneu,matoj blasfhmi,a je možné preložiť aj 

ako „rúhanie vzťahujúce sa na Ducha Svätého“. V prvej a druhej alternatíve táto skutočnosť 

príliš veľa nemení, ale mohla by znamenať odstránenie jedného z problémov s treťou 

alternatívou. Pomenovanie „rúhanie sa proti Duchu Svätému“ pre hriech, pri ktorom by malo 

ísť o dobrovoľné vzdanie sa Ježiša Krista, je totiž problematické. Taký hriech by sa totiž mal 

zrejme skôr nazývať „rúhanie sa proti Ježišovi“. Takisto 32 verš hovorí o „slove proti Duchu 

Svätému“. Spomínaný preklad „rúhanie vzťahujúce sa na Ducha Svätého“ by však mohlo 

naznačovať riešenie tejto závažnej výhrady voči tretej alternatíve. Rúhanie sa Duchu Svätému 

by mohlo byť rúhaním, ktoré sa vzťahuje na jeho prácu v Ježišovi, keď sa Ježiša vzdáme po 

tom, ako sa nás Duch Svätý dotkol svojou mocou.  

V časti Analýza dôležitých slov sme spomínali, že pri hriechu, ktorý nemožno odpustiť, 

musí ísť skutočne o niečo výnimočné, keďže Ježiš je zobrazený v Matúšovom evanjeliu ako 

víťaz nad hriechom, ktorý prináša odpustenie všetkých hriechov. Do tohto obzvlášť dobre 

zapadá prvá a druhá alternatíva, kde ide vlastne o znemožnenie odpustenia. V týchto 

alternatívach totiž nejde o to, žeby Ježiš nedokázal nejaký hriech odpustiť, ale že človek je 

v stave, kedy nedokáže odpustenie prijať. Pokiaľ ide o tretiu alternatívu, mohlo by to 

znamenať, že ak by aj išlo o vzdanie sa Ježiša, muselo by to byť za špeciálnych podmienok. 

Vieme, že Peter zaprel Ježiša, ale bolo mu to odpustené. Špeciálnou podmienkou by mohol 

byť napríklad fakt, že to človek urobí dobrovoľne a nielen navonok pod nátlakom situácie, ale 

aj v hĺbke svojho srdca ako svoje definitívne rozhodnutie. Takéto rozhodnutie by ho mohlo 

uviesť do stavu, v ktorom už nie je schopný prijať očistenie od svojich hriechov Ježišovou 

krvou.  

To, žeby mohlo ísť o stav, kde už nie je možné prijať odpustenie, vychádza aj z analýzy 

slova  avfi,hmi, podľa ktorej sa pod neodpustiteľnosťou nemusí myslieť, žeby Boh nemohol 

takúto vinu očistiť, ale skôr že takéhoto človeka už nie je možné obnoviť. Jeho stav je 

definitívny.  

V analýze slova blasfhmi,a sme spomínali Damašský fragment, podľa ktorého rúhaním 

sa Duchu Svätému je opozícia proti božskej zmluve. Pokiaľ by z podobného názoru 

vychádzal aj Matúš, mimoriadne by to podporovalo tretiu alternatívu, v ktorej je zdôraznený 
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práve rozmer odmietnutia Novej zmluvy v Ježišovej krvi, kým v prvých dvoch ide skôr 

o odmietnutie pôsobenia Ducha Svätého.  

Pri analýze slova o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou sme hovorili, že tu môže ísť o zdôraznenie toho, 

že ide o Ježiša pred jeho oslávením. Mohlo by to poskytovať vysvetlenie, aký by bol v tretej 

alternatíve rozdiel medzi „slovom proti Synovi človeka“ a „slovom proti Duchu Svätému“. 

Pri prvom by sa jednalo o odmietnutie Ježiša ako človeka, ktorý žil na tejto zemi a o ktorom 

som zatiaľ nedostal zjavenie od Ducha Svätého, že je to oslávený Boží Syn. Rúhanie proti 

Duchu Svätému by však znamenalo odmietnutie Ježiša potom, ako som dostal jasne zjavené 

od Ducha Svätého, že toto je Syn Boží, ktorý zomrel za moje hriechy, a že On je tou jedinou 

cestou k Bohu.  

Veľmi závažný názor sme videli pri analýze slova  to. pneu/ma to. a[gion, podľa ktorého tu 

ide o Ducha Svätého po jeho zoslaní na zem. Z toho by vyplývalo, že vo veršoch 31-32 sa 

nemôže hovoriť o farizejoch, čo by prakticky vylučovalo prvé dve alternatívy a naopak, 

veľmi silne by podporovalo tretiu.  

V časti 1.2.8 som spomínal veľký rozdiel medzi Ježišovým exorcizmom a exorcizmom 

žiakov farizejov. Matúš v našej perikope na tento rozdiel evidentne naráža. Dosahuje tým 

obrovské zdôraznenie zatemnenosti farizejov, ktorí o Ježišovi hovoria, že vyháňa démonov 

kniežaťom démonov, pričom pokiaľ by si niekto zaslúžil takéto hodnotenie, tak to boli práve 

oni a ich praktiky. Pritom Matúš celú záležitosť ešte vyostruje v porovnaní s Markom 

špeciálnou formuláciou obvinenia Ježiša farizejmi, kde farizeji nehodnotia len tento 

konkrétny akt Ježišovho exorcizmu ako démonský. Oni v podstate vyjadrujú názor, že nech 

Ježiš vyháňa démonov hocijakým spôsobom, nemôže to byť ináč, než v moci Belzebula. 

Zároveň si uvedomme, že v predchádzajúcej kapitole Matúš spomína, že z posadnutia 

démonmi obvinili Jána Krstiteľa, kým Ježiša nazvali žráčom a pijanom. Matúš ich teda 

vykresľuje ako kompletne zatemnených, odmietajúcich každé Božie volanie k pokániu, 

operujúcich mimoriadne vážnymi obvineniami bez toho, aby zvážili fakty a argumenty.  

V prvej alternatíve by to slúžilo pravdepodobne ako zdôraznenie toho, ako ďaleko môže 

človek vo svojej zaslepenosti zájsť a varovanie, že toto sa môže stať aj kresťanom. V druhej 

by to slúžilo ako poukaz na to, že farizeji sú neschopní akejkoľvek sebareflexie, ich 

argumenty sú postavené na hlavu a nemá zmysel sa nad nimi ani len zamýšľať. V tretej 

alternatíve by Matúš mohol chcieť touto narážkou zdôrazniť, že židovstvo síce kritizuje 

Ježišovo učenie a správanie sa, ale samo neponúka lepšiu alternatívu. Kritizuje jeho spôsob 

vyháňania démonov, ale samo to robí oveľa pochybnejším spôsobom. Preto návrat naspäť od 
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Ježiša k židovstvu nemôže vychádzať z úprimného hľadania Božej cesty, ale len zo zatvrdenia 

si srdca voči Ježišovi.  

V tej istej časti bol spomenutý význam prejavov Ducha Svätého, ktoré sa ľuďom spájali 

s príchodom Božieho Kráľovstva. Matúš teda farizejov zobrazuje ako tých, ktorí odmietajú 

Ježiša, hoci napĺňa jedno zo základných očakávaní týkajúcich sa Mesiáša. Zároveň používa 

tento fakt na opätovné zdôraznenie, že Ježiš je skutočný Mesiáš: „Ale ak vyháňam démonov 

mocou Božieho Ducha, potom k vám už prišlo Božie kráľovstvo“(verš 28). V prvej 

alternatíve by Matúš pravdepodobne chcel ukázať, že človek môže byť tak zatemnený, že aj 

úplne evidentný znak Božieho pôsobenia  bude považovať za prejav diabla, prípadne že bude 

schopný ho tak nazvať. V druhej alternatíve by to pre Matúšových adresátov znamenalo, že 

ani presvedčivá argumentácia na základe všeobecne prijatých predpokladov nemá na farizejov 

žiadny účinok. V tretej alternatíve by mohlo ísť o zdôraznenie, že odmietnutie Ježiša a jeho 

pôsobenia je odmietnutím Božieho kráľovstva, na ktoré Židia tak dlho čakali.  

V časti 1.2.9 sme videli väčšie aj menšie úpravy, ktoré Matúš urobil v materiály. 

Tentokrát však začnem skúmaním tých menších, aby som dosiahol gradáciu od menej 

podstatných k tým rozhodujúcim pre našu problematiku.  

Z  menších Matúšových úprav dve považujem za potrebné zvážiť a konfrontovať s našimi 

tromi alternatívami. Je to použitie spojení oì Farisai/oi a evn pneu,mati qeou// //    v našej perikope. 

Pri spojení oì Farisai/oi sme spomínali, že Matúš akoby chcel zdôrazniť, že sa jedná práve 

o túto skupinu ľudí. Toto vynikajúco sedí najmä s druhou alternatívou, keďže Matúš v nej 

chce zdôrazniť postoj  práve tejto skupiny ľudí k Ježišovi. V prvej alternatíve by išlo len 

o presné určenie, kto sa správa tak, ako sa kresťania správať nesmú, teda kto je tým 

odstrašujúcim vzorom. V tretej alternatíve by bolo naopak úplne nevyhnutné určiť, že to bola 

práve tá skupina, ku ktorej majú pokušenie Matúšovi adresáti sa vrátiť, ktorá odmietla jasné 

dôkazy o príchode kráľovstva nebeského.  

Použitím spojenia evn pneu,mati qeou// //    sa Matúšov verš 28 stáva ešte silnejšou narážkou na 

spomínaný fakt, že príchod Kráľovstva Božieho sa bude spájať práve s obnovením pôsobenia 

Ducha Božieho medzi ľuďmi. Zároveň akoby tým Matúš zdôrazňoval, že to bolo práve 

pôsobenie Ducha Božieho, ktoré nazvali prácou diabla. S prvou alternatívou by toto sedelo 

úplne jasne. Kresťania by si mali dať pozor, aby sa nedostali do stavu, kde by boli schopní 

nazvať prácu Ducha Božieho prácou diabla tak, ako to urobili farizeji. V druhom prípade by 

Matúš zdôraznením spomínaného spojenia mohol ukázať na to, že farizeji sú preto takí 

zaslepení, pretože odmietli prácu samotného Božieho Ducha, a teda ich teraz už nemá kto 

obviňovať. V tretej alternatíve by toto zdôraznenie znamenalo, že keď niekto odmietne Ježiša 
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ako človek, ktorý ho pozná, odmieta tým aj prácu Ducha Božieho. A toto by práve mohlo byť 

rúhanie vzťahujúce sa na Ducha Svätého.  

V časti 1.2.9 sme tiež porovnávali organizáciu materiálu v Matúšovi, v Lukášovi 

a v Markovi. Videli sme, že Matúš pravdepodobne dosť zmenil celý kontext veršov 31-32 

v porovnaní s Lukášom. Namiesto toho si vybral Markov kontext pre tieto verše a do neho 

zaradil aj materiál  z Q, z ktorého však istá časť bola pôvodne roztrúsená na rôznych 

miestach. Aký by mali tieto Matúšove zásahy význam v jednotlivých alternatívach? Tu už 

použijem porovnanie medzi Matúšovým textom a textom ostatných evanjelistov, čo nám bude 

slúžiť ako prechod k časti, v ktorej sa skúsim na celú otázku pozrieť z pohľadu ďalších 

novozmluvných textov.  

Lukáš uvádza verš o neodpustiteľnom hriechu v kontexte Ježišovej výzvy učeníkom, aby 

sa nebáli vrchností, aby ho nezapreli pred ľuďmi (L 12:4-12). Naproti tomu Matúš sa 

rozhoduje pre podobný kontext, aký uvádza Marek, to je ako reakciu na označenie Ježišovej 

práce ako práce posadnutého diablom. Pokiaľ by Matúš veršom o neodpustiteľnom hriechu 

chcel povedať to, čo som uviedol v prvých dvoch alternatívach, mali by tieto verše úplne iný 

význam ako v Lukášovi. V Matúšovi by hovorili o farizejoch, kým v Lukášovi môžeme 

takmer s istotou povedať, že sa jedná o učeníkov. Zdá sa, že tretia alternatíva by bola 

najschodnejším riešením, ako zladiť Lukášov dôraz s Matúšovým. Kým Lukášov dôraz by bol 

„nesmiete sa vzdať viery v zvrchovaného Ježiša ani keď vás budú nútiť, pretože to by 

v konečnom dôsledku mohlo viesť k neodpustiteľnému hriechu“, Matúšov dôraz by potom 

znel „Nesmiete sa vrátiť k farizejom a vzdať sa tak viery v zvrchovaného Ježiša, pretože to by 

mohlo viesť k neodpustiteľnému hriechu“.  Otázka však znie, aký dôraz má potom Marek. 

Toto je však už skôr otázkou pre ďalšiu časť tejto práce.   

1.3 Širší biblický a teologický kontext 

Pri snahe o zobrazenie širšieho biblického kontextu samozrejme nebude dostatok 

priestoru, aby som rozoberal všetky miesta, ktoré by mohli do danej problematiky prehovoriť. 

Preto sa budem venovať len tým, ktoré sa jej týkajú najbližšie. Samozrejme môj výber sa dá 

ľahko spochybniť, ale robil som ho v snahe spomenúť všetky rozhodujúce miesta a zároveň 

udržať túto časť v rozsahu, ktorý mám k dispozícii. Z toho istého dôvodu sa nebudem ani 

vybraným miestam môcť venovať veľmi podrobne. Skôr sa pokúsim načrtnúť exegézu 

jednotlivých týchto miest podľa pokiaľ možno kvalitných komentárov a následne skúsim 

porovnať, ako tieto miesta súhlasia alebo nesúhlasia s jednotlivými alternatívami pre našu 

exegézu Matúša 12:22-37. 
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1.3.1 Marek 3:20-30 

Už v predchádzajúcej časti som spomínal, že Markov kontext je akoby základom pre 

Matúšovo spracovanie celej perikopy týkajúcej sa neodpustiteľného hriechu. Marek však, na 

rozdiel od Matúša, nemá zakomponované spomínané úpravy, vďaka ktorým je Matúšov text 

možné nakloniť na stranu všetkých troch alternatív. Naopak, 30. verš: „Toto povedal, lebo 

hovorili: Je posadnutý nečistým duchom.“ akoby jasne zdôvodňoval, prečo Ježiš hovorí 

o neodpustiteľnom hriechu, že to je adresované farizejom a teda výklad Marka by mal jasne 

podporovať prvú alebo druhú alternatívu.  

Stein111 takisto zastáva názor, že Ježiš obviňuje z neodpustiteľného hriechu farizejov. 

Zákonníci sú podľa neho vinní z rúhania sa pre ich zatvrdené srdce, pretože priradili skutky 

Ježišovej práce satanovi.112  

Wessel113 je podobného názoru a opiera sa najmä o 30 verš. Podľa neho celá situácia 

spočívala v tom, že „Ježiš urobil to, čo by človek bez predsudkov uznal ako dobrú vec.“ Toto 

ale učitelia zákona neboli schopní uznať, nazvali Ježišovu prácu prácou démona. A teda 

nazvali dobré zlým.  

Všetky tieto názory podporujú hypotézu, že v Markovi 3:29 sa hovorí o farizejoch. Zdá sa 

teda, že pokiaľ chceme zachovať jednotu Matúša a Marka, musíme si v Matúšovi vybrať prvú 

alebo druhú alternatívu exegézy.  

Spomínaný kritický 30. verš však, ako sme už videli, Matúš vynecháva. Je to však náhoda, 

alebo skutočne tým chce Matúš posunúť svoj text do inej roviny, než v akej ju mal Marek? 

Toto je samozrejme špekulatívna otázka, na ktorú nemôžeme dať priamo odpoveď. Videli 

sme však, že existujú dosť závažné argumenty pre 3. alternatívu exegézy Matúša. Otázka teda 

znie, či by bolo možné v Markovi vidieť aspoň vzdialené naznačenie témy odpadnutia Židov 

od Ježiša. Pritom Markovými adresátmi sú s najväčšou pravdepodobnosťou pohania114.  

Riešenie by mohol naznačovať Gundryho komentár k tomuto miestu v Markovi,115 podľa 

ktorého jeho hlavnou zvesťou je, aby si nikto nemýlil zdroj Ježišovej moci. Aký je rozdiel 

medzi týmto názorom a tými predchádzajúcimi? Gundry zdôrazňuje, že sa tu jedná o Ježiša 

a zdroj jeho moci. Toto súhlasí s azda najdôležitejšou otázkou Markovho evanjelia: „Kto je 

                                                 
111 STEIN, R. H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : Baker Academic, 2008. s. 185. 
112 STEIN, R. H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : Baker Academic, 2008. s. 186. 
113 WESSEL, W. W. Charged with demon possession (3:22-30). In The Expositor's Bible Commentary: Volume 
8. 291. [CD-ROM] Ver. 6.0 Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984.  
114 WESSEL, W. W. Charged with demon possession (3:22-30). In The Expositor's Bible Commentary: Volume 
8. 291. [CD-ROM] Ver. 6.0 Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984. 
115 GUNDRY, R. H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1993. s. 177. 



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 55 - 

Ježiš?“ Zámerom perikopy 3:20-30 by mohlo potom byť poukázanie na to, aké je závažné 

pomýliť si zdroj Ježišovej moci. Pokiaľ toto pomýlenie príde od človeka, ktorý už Ježiša 

predtým mal príležitosť spoznať ako Božieho Syna, mohlo by to byť neodpustiteľné.  

Takýmto spôsobom by sa dal Marek nielenže zladiť s treťou alternatívou exegézy Matúša, 

ale dokonca by poukazoval na jej spojenie s prvými dvoma alternatívami a zároveň 

poskytoval odpoveď na niektoré závažné problémy, ktoré pri nej vyvstávajú. Zladiť preto, 

lebo spája dôraz na problém skazenosti srdca človeka, pri ktorej nazýva dobré zlým, 

s dôrazom na osobný postoj človeka voči Ježišovej osobe. Spojenie týchto dvoch by teda 

znamenalo, že pri neodpustiteľnom hriechu by sa jednalo o vzdanie sa Ježiša Krista, ale toto 

by muselo byť tak na úrovni skutkov, ako aj na úrovni postojov srdca, kde by človek bol už aj 

vnútorne presvedčený o tom, že Ježiš nekonal mocou Ducha Svätého. Zároveň by to 

odpovedalo na otázku, ak by sa v Matúšovi zapretie Ježiša bolo neodpustiteľným hriechom, 

ako je možné, že Petrovi bolo odpustené. Takisto by takéto spojenie spĺňalo už spomínanú 

podmienku, žeby malo ísť o hriech, pri ktorom je človeku znemožnené prijať Ježišovo 

víťazstvo nad hriechom.  

1.3.2 Lukáš 12:8-12 

O tom, že Lukáš má pre text o neodpustiteľnom hriechu iný kontext, som už hovoril na 

viacerých miestach. Aký je teda hlavný Lukášov zámer s týmto textom?  

Geldenhuys zastáva názor, že hoci verše 8-9 hovoria o učeníkoch Ježiša Krista, verš 10 

naproti tomu hovorí o ich prenasledovateľoch116.  Zmyslom tohto verša je uistiť kresťanov, že 

tí, ktorí ich budú prenasledovať a schválne sa rúhať Duchu Svätému v plnom svetle jeho 

aktivity, neuniknú večnému trestu a je možné, že spáchali neodpustiteľný hriech. Tento 

výklad Lukáša by veľmi dobre súhlasil s druhou alternatívou výkladu Matúšovho paralelného 

textu. Zdá sa teda, že hoci tento text na prvý pohľad jasne podporoval tretiu alternatívu 

výkladu Matúša, je možné vyložiť ho tak, aby celkom jasne podporoval prvú. Všimnime si, že 

Geldenhuys tu navrhuje podobnú zmenu adresátov kritického verša oproti zvyšku textu, ako 

som ja navrhoval v Matúšovi, ibaže opačným smerom. Ja som navrhoval, že možno aj keď vo 

veršoch 25-29 hovorí Matúš k farizejom, vo veršoch 31-32 by mohol hovoriť ku svojim 

nasledovníkom. Geldenhuys teda navrhuje, že hoci Ježiš vo veršoch 4-9 hovorí o svojich 

                                                 
116 GELDENHUYS, N. G. The Gospel of Luke. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1951. s. 348-350 
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nasledovníkoch, vo verši 10 by mal hovoriť o farizejoch. Otázka potom ešte znie, či by 

podobnú zmenu modality svojej výpovede nemohol robiť v 29. verši Marek.  

Znamená to teda, že výklad Lukáša za predpokladu vnútornej integrity biblických kníh 

jednoznačne hovorí v prospech prvej alternatívy výkladu Matúša? Určite je to možnosť, ale 

na druhej strane predsa nezabúdajme na neprehliadnuteľnú možnosť, že v Lukášovi 

o spomínanú zmenu modality nejde, a že skutočne 10. verš hovorí o Ježišových 

nasledovníkoch. Takýto názor zastáva napríklad Tannehill117. Tento takisto vo svojej práci 

rieši otázku, či sa v 10. verši jedná o prenasledovaných alebo prenasledujúcich. Tannehill 

považuje za pravdepodobnejšiu prvú možnosť. Lukáš podľa neho pravdepodobne hovorí 

o nelojálnom služobníkovi, ktorý v nebezpečnej situácií, v ktorej je práve Duch najaktívnejší, 

odmieta vedenie Duchom a namiesto toho verejne zlorečí Duchu Svätému danému cez Ježiša. 

Táto možnosť by veľmi silne podporovala tretiu alternatívu výkladu Matúša. 

Tannehill okrem toho prináša na scénu ďalší dôležitý text, ktorý by takisto mal byť od 

Lukáša, konkrétne v Skutkoch 26:10-11. Zo slov apoštola Pavla tu získavame predstavu, čo 

znamenalo pre kresťanov podľahnúť nátlaku zo strany farizejov; „Vo všetkých synagógach 

som ich často trestami nútil rúhať sa...“ Všimnime si, že kontext je tu mimoriadne podobný 

s Lukášom 12:1-12. Skoro akoby zobrazovali to isté z dvoch rôznych pohľadov. Jedno 

z pohľadu Ježiša a prenasledovaných kresťanov a druhé z pohľadu bývalého farizeja. Toto na 

jednej strane podporuje myšlienku, že Lukáš môže pod rúhaním myslieť reakciu kresťanov na 

prenasledovanie a zároveň by to vysvetľovalo, prečo by súčasťou zapretia Ježiša malo byť 

rúhanie sa Duchu Svätému.  

Dôležité je si pri tomto verši tiež uvedomiť, že tu máme človeka, ktorý bol na strane 

farizejov a bol rúhačom. Napriek tomu mu to bolo odpustené. Ak by ignorovanie práce Ducha 

Svätého a následné prenasledovanie kresťanov bolo hriechom proti Duchu Svätému, Pavel by 

nikdy nemohol mať odpustené.  

Apoštol Pavel nám však sám ponúka komentár k tejto otázke, keď v Prvom liste 

Timotejovi 1:13 hovorí: „mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ 

a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere“. Jedna 

z možných parafráz Pavlovho výroku by mohla znieť: „môj hriech nebol považovaný za 

neodpustiteľný, pretože som to robil z nevedomosti v neviere“.  

Toto by však mohlo hovoriť tak v prospech tak druhej ako aj tretej alternatívy exegézy 

textu v Matúšovi. Na jednej strane je jasné, že pozícia, v ktorej sa nachádzal Pavel, nebola 

                                                 
117 TANNEHILL, R. C. Luke. Nashville : Abingdon Press, 1996. s. 203. 
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neodpustiteľná. Teda pokiaľ by išlo v Lukášovi 12:10 o farizejov prenasledujúcich kresťanov, 

netýkal by sa neodpustiteľný hriech všetkých, ktorý sa v tejto pozícii nachádzali. Práve toto 

by mohli potvrdzovať Pavlove slová o tom, že to robil v nevedomosti. Otázka však potom je, 

v čom bol rozdiel medzi ním a tými, čo to robili vedome. Na druhej strane by však Pavlov 

výrok mohol mať všeobecnejší charakter. Nemusel by zdôrazňovať, že bol farizejom, ktorý 

nemal také vedomosti, ako ostatní. Mohol by zdôrazňovať, že sa síce rúhal Ježišovi, ale robil 

to ešte predtým, než ho osobne spoznal. A teda nespravil neodpustiteľný hriech, pretože hoci 

odmietal Ježiša, robil to ešte predtým, než mu Duch Svätý otvoril oči. Toto by teda hovorilo 

v prospech tretej alternatívy exegézy Matúša.  

Z exegézy Lukáša spoločne so spomínanými textami zo Skutkov a z 1. Timotejovi teda 

vyplýva, že neodpustiteľný hriech sa buď týka tých farizejov, ktorí napriek väčšej vedomosti 

než ostatní odmietajú Ježiša Krista a nazývajú jeho prácu prácou diabla. Alebo sa týka 

kresťanov, ktorí sa pod nátlakom prenasledovania alebo túžby po svetských výhodách vzdajú 

Ježiša Krista a zaujmú voči nemu nepriateľský postoj.  

Samozrejme musíme pripomenúť náš poznatok z Marka, že by sa tu nejednalo len 

o nejaké vonkajšie prejavy, ale takisto aj o postoj srdca. Otázkou však zostáva, do akej miery 

tieto vonkajšie prejavy postoj srdca človeka ovplyvnia. 

1.3.3 Židom  6,4  10,26 

Ďalším závažným textom, ktorý naznačuje neodpustiteľnosť hriechu, je Židom 6:4-6. 

Pokiaľ berieme doslovne Ježišove slová o tom, že každý hriech okrem jedného sa odpustí, tak 

by malo aj v prípade spomínaného textu z listu Židom ísť o ten istý hriech.  

Kontext listu Židom sa nápadne podobá na kontext Matúšovho evanjelia. Takisto je 

napísaný kresťanom zo Židov do situácie, kde majú pokušenie vzdať sa Ježiša a vrátiť sa 

k starozmluvným praktikám aj učeniu. Autor tohto listu im však ukazuje, že Ježišova obeť je 

naplnením Starej zmluvy a preto sa nemajú vracať.  

Veľmi zaujímavý komentár má k tomuto textu Delitszch. Spomína možné spojenie 

s neodpustiteľným hriechom, dokonca komentuje nami už rozoberanú skutočnosť, že Lukáš 

má na rozdiel od Matúša text o neodpustiteľnom hriechu v kontexte varovania pred 

odpadnutím.118 V takomto zmysle chápe aj tento text z listu Židom. Text podľa neho hovorí 

k skupine kresťanov a chce im dať vedieť, že pre tých, ktorí spoznali Syna Božieho vo svetle 

Ducha Svätého, už nie je spása po tom, čo k nemu zaujmú rovnakú pozíciu ako tí, čo ho 

                                                 
118 DELITZSCH, F. Kommentar zum Hebräerbrief. 1. Auflage. Giessen/Basel : Brunnenverlag, 1989. s. 232. 
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priviedli na kríž. Keď sa po tom, čo zakúsili jeho milosť, opäť vrátia do rúhania neveriacich 

ľudí, už im nemôže byť odpustené.119  

Veľmi podobný názor na exegézu tohto textu má aj Ellingworth.120 Tento autor ako zámer 

textu skúmaného textu v liste Židom vidí varovanie pred apostázou, od ktorej už niet cesty 

späť k aktu pokánia.121 Autor listu chce týmito veršami povedať, že keď raz človek odmietne 

Krista a jeho obeť, nie je iné miesto, kam by sa mohol obrátiť. Ellingworth však zároveň 

zdôrazňuje, že celkový kontext týchto veršov je kontextom povzbudenia a nie disciplíny.  

Podobný názor zdieľa aj Lane122, podľa ktorého verš 6 opisuje každú formu vzdialenia sa 

od viery v ukrižovaného Božieho Syna. Toto mohlo zahŕňať návrat k židovským 

presvedčeniam a praktikám, ako aj k verejnému zapretiu viery v Krista, pod nátlakom úradov 

alebo nepriateľských davov, či pre osobnú výhodu.123  

Zdá sa teda, že exegéza Židom 6:4-6 hovorí jednoznačne v prospech tretej alternatívy 

exegézy Matúša 12:22-37.  

Je to však skutočne parenetický text, ktorý nemá za úlohu odsúdiť ľudí, ale skôr 

povzbudiť vo vytrvalosti. Má za úlohu utvrdiť srdce človeka, aby sa naďalej nechalo viesť 

Duchom Svätým aj v tých najťažších situáciách. Zdá sa, že spojenie dôrazu na úctivú 

poslušnosť Duchu Svätému a na vyznávanie Ježiša Krista aj napriek ťažkostiam je najlepším 

vysvetlením pre tento text. Nie je to teda len tretia, ale takisto aj prvá alternatíva výkladu 

Matúša 12:22-37, ktoré sa tu dostávajú do popredia.   

 

1.3.4 1. Jána 5:16 

a`marti,a pro.j qa,naton (hriech na smrť) je spojenie, ktoré v Novej zmluve najviac 

pripomína neodpustiteľný hriech. Ján ho spomína vo svojom prvom liste.  

O čo sa tu vlastne jedná? Stott124 poznamenáva, že Jánovi adresáti bez pochyby vedeli, 

o aký hriech sa jedná a uvádza tri možnosti. 1. Ide o konkrétny hriech (jeden zo smrteľných 

hriechov, ako napríklad vražda); 2. apostáza – väčšinou spájaná s falošnými učiteľmi, ktorí 

odmietli pravdu a odišli z cirkvi; 3. rúhanie sa proti Duchu Svätému podľa toho, ako to 

                                                 
119 DELITZSCH, F. Kommentar zum Hebräerbrief. 1. Auflage. Giessen/Basel : Brunnenverlag, 1989. s. 234. 
120 ELLINGWORTH, P. The Epistle to Hebrews. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1993. s. 325. 
121 ELLINGWORTH, P. The Epistle to Hebrews. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1993. s. 325. 
122 LANE, W. L. Hebrews 1-8. 1st edition. Dallas : Word Books, Publisher, 1991. s. 142.  
123 LANE, W. L. Hebrews 1-8. 1st edition. Dallas : Word Books, Publisher, 1991. s. 142. 
124 STOTT, J. R. W. Epistles of John. 8th printing, 1981. Leicester : InterVarsity Press, 1964. s. 187. 
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spomína Matúš vo svojom evanjeliu. Znamená to odmietnutie pravdy pri plnom vedomí, 

milovať viac tmu ako svetlo.  

Stott nám ponúka na malom priestore značné množstvo materiálu pre naše štúdium. 

Jednak nám ponúka novú možnosť pre otázku neodpustiteľného hriechu – jeden zo 

smrteľných hriechov. Táto možnosť nám síce pri štúdiu Matúša nevyvstala a pokiaľ budeme 

trvať na tom, že je len jeden neodpustiteľný hriech, tak túto možnosť môžeme, dovolím si 

povedať, vylúčiť. Budeme sa však s ňou ešte stretávať tak pri historickom prehľade ako aj pri 

výskume názorov ľudí dnes. Preto je veľmi dobré zaznamenať si ju a tiež si uvedomiť, odkiaľ 

by mohla pochádzať.  

Ďalšou veľmi zaujímavou poznámkou je, že Jánovi adresáti presne vedeli, o čo sa jedná. 

Z toho by vyplývalo, že v rannej cirkvi bola všeobecne známa existencia hriechu, ktorý nie je 

možné odpustiť. Toto by mohlo vysvetľovať, prečo je niekoľkokrát v Biblii spomínaný 

a pritom tak málo vysvetlený. Ak o ňom všetci vedeli, nebolo potrebné vysvetľovať ho, 

stačilo ho pripomenúť. Toto tiež podľa mojej mienky hovorí v prospech názoru, že existoval 

len jeden neodpustiteľný hriech.  

Stottova druhá možnosť akoby citovala našu tretiu alternatívu, jeho tretia možnosť zas 

hovorí jasne v prospech našej prvej a druhej alternatívy výkladu Matúša. Okrem toho nám tu 

Stott podáva v krátkosti svoj výklad Matúša 12:31-32, o ktorom, zdá sa, nemá najmenšie 

pochybnosti.  

Zdá sa, akoby z 1. listu Jána bolo len veľmi ťažko vydedukovať, o akom hriechu vlastne 

Ján hovorí, čo myslí pod hriechom na smrť125. však poukazuje na verše v tom istom liste 

týkajúce sa falošných duchov a antikrista, (1 J 4:1-3) a hlavne na text 1. Jána 2:18-19: „Deti, 

nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí 

antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z 

nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú 

z nás.“ Lloyd-Jones na základe tohto tvrdí, že ľudia, ktorí urobili hriech na smrť, sú tí, ktorí 

boli v Cirkvi, hovorili o sebe, že sú členmi kresťanskej Cirkvi, ale odišli. Zapreli učenie 

týkajúce sa Ježiša ako Syna Božieho a Ježiša ako Krista. Podľa Lloyd-Jonesa  tu Ján opakuje 

presne to, čo hovorí Ježiš v 12. kapitole Matúša a čo je napísané v 6. kapitole Židom. „Ide 

o zámerné odmietnutie učenia Ducha Svätého o pravej prirodzenosti a Mesiášstve Ježiša, 
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popretie Krista v Jeho pravej podstate. Toto sa myslí pod hriechom proti Duchu Svätému, 

a toto je to, čo myslí Ján pod „hriechom na smrť“.126  

Lloyd-Jones nám teda takisto ponúka svoju exegézu Matúša 12, ako aj exegézu Židom 6. 

Takisto podporuje názor, že sa jedná o jeden a ten istý hriech. Pri exegéze Matúša podporuje 

tretiu alternatívu výkladu. Všimnime si však, že dáva dôraz na vnútorné rozhodnutie, nielen 

na vonkajší akt. Pokiaľ by skutočne neodpustiteľný hriech zahrňoval aj hovorenie proti 

Ježišovi spôsobom, akým to má robiť antikrist, potom je jasné, že nestačí jednoducho 

navonok zaprieť Ježiša. Musí to byť zámerné a aktívne popieranie Kristovho Mesiášstva 

a musí prísť zo strany ľudí, ktorí boli kresťanmi alebo k tomu mali veľmi blízko. Zároveň 

spôsob, akým to Ján hovorí, sa veľmi podobá na našu druhú alternatívu, kde sa Ján snaží skôr 

informovať o skutočnosti neodpustiteľného hriechu, než pred ňou varovať. 

Zdá sa teda, že takmer pri každom texte sa podarilo nejakým spôsobom spojiť všetky tri 

alternatívy do jedného výsledku. Pravda, v každom bol dôraz postavený trochu inde, ale to je 

samozrejme charakteristická črta Božieho slova napísaného rukami rôznych autorov. Každý 

zdôrazňuje iný moment, ale spoločne dávajú celkový obraz. Poďme sa teda pozrieť na krátky 

prehľad tohto obrazu. 

  

1.4 Prehľad argumentov a názorov 

V celom doterajšom priebehu exegetickej časti práce bolo mojim zámerom poskytnúť čo 

najdetailnešie všetky podrobnosti týkajúce sa exegézy Matúša 12:22-37 ako aj ich vplyv na 

riešenie otázky neodpustiteľného hriechu. Často to bolo na úkor prehľadnosti, ale chcel som, 

aby čitateľ mal možnosť zhodnotiť každý krok mojej myšlienkovej práce. Koniec koncov, 

zámerom tejto práce je práve to, aby si mohol čitateľ utvoriť k danej téme svoj vlastný názor 

a pochopil komplexnosť riešenia tejto problematiky. Sám môže zvážiť, ktoré zo spomenutých 

pozorovaní má podľa jeho názoru väčšiu váhu a tiež ako do seba zapadajú a z toho si urobiť 

obraz o tom, ako vnímali neodpustiteľný hriech novozmluvní autori.  

Predsa však považujem za vhodné urobiť akýsi krátky prehľad povedaného a pokúsiť sa 

na základe tejto exegézy načrtnúť, v čom vlastne podľa Novej zmluvy môže spočívať 

neodpustiteľný hriech.  
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Pokúsim sa to urobiť v maximálnej stručnosti, aby sa pritom nestratil prehľad. Nebudem 

preto už zdôvodňovať jednotlivé argumenty ani ich všetky vymenovávať, vážený čitateľ sa 

môže ku ktorémukoľvek bodu kedykoľvek vrátiť a overiť si, odkiaľ pochádza dané tvrdenie.  

Z naratívneho kontextu Matúša 12:22-37 nám vyplynuli tri alternatívy exegézy veršov 31-

32. Dve z nich vychádzajú z predpokladu, že sa v nich hovorí o farizejoch, podľa tretej sa 

v nich hovorí o kresťanoch.  

Rozdiel medzi prvými dvoma alternatívami spočíva v tom, že kým v prvej ide o varovanie 

pred hriechom, ktorého sa dopustili farizeji, pri druhom ide skôr o informáciu o ňom. Čo by 

sme z týchto alternatív mohli súdiť o povahe neodpustiteľného hriechu? Obidve alternatívy by 

naznačovali, že sa jedná o špeciálny hriech, ktorého sa môžu dopustiť ľudia, ktorí sa 

dobrovoľne a pri plnom vedomí rozhodnú odmietať pôsobenie Ducha Svätého v ich živote, 

nazvú toto pôsobenie pôsobením zlého a zaujmú vo svojom srdci postoj, kde zlé nazvú 

dobrým a dobré nazvú zlým. Dostanú sa tak do stavu úplnej zaslepenosti, kde nie sú viac 

schopní prijať obviňovanie Ducha Svätého, tým pádom nemôžu robiť pokánie, ich hriech im 

nemôže byť odpustený a predovšetkým, ich život už nemôže byť obnovený do pôvodného 

stavu. Pokiaľ by sme sa priklonili k prvej alternatíve exegézy, znamenalo by to, že 

neodpustiteľný hriech hrozí kresťanom, ktorí sa rozhodnú úplne odmietnuť prácu Ducha 

Svätého vo svojich životoch a v konečnom dôsledku nazvú jeho prácu prácou diabla. Druhá 

alternatíva exegézy by naznačovala, že neodpustiteľný hriech sa týka určitej skupiny ľudí, 

ktorí bojujú proti Ježišovi Kristovi, vo svojom srdci sú kompletne zaslepení a nie sú schopní 

pripustiť, žeby jeho práca mohla byť prácou Ducha Svätého.  

Podľa tretej alternatívy by sa vo veršoch 31-32 hovorilo o kresťanoch a neodpustiteľný 

hriech by podľa nej spočíval v odmietnutí a zapretí Ježiša po tom, čo ho človek spoznal ako 

zvrchovaného Pána a pridaní sa na stranu tých, ktorí sa mu rúhajú. Táto možnosť by 

v spomínaných veršoch videla akýsi izolovaný výrok, určený na memorizáciu pre kresťanov, 

ktorý majú mať neustále na pamäti vo chvíľach pokušenia odísť od Ježiša k jeho priamej 

opozícii.  

Hlavným rozdielom medzi týmito možnosťami chápania neodpustiteľného hriechu je 

v ich dôraze. Kým prvá dáva dôraz na srdce človeka a na to, ako reaguje na pôsobenie Ducha 

Svätého vo svojom vnútri, tretia dáva dôraz na vonkajší postoj a na to, akú pozíciu zaujme 

človek k Ježišovi navonok. Druhá akoby bola niekde medzi s dôrazom na skutky človeka, 

jeho správanie sa k Ježišovým nasledovníkom.  

Ako som už spomínal, nie je mojim cieľom určiť, ktorá z týchto možností je správna. 

Potrebné je jednoducho uvedomiť si, že asi niekde v týchto hraniciach sa pohybovalo 
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novozmluvné chápanie neodpustiteľného hriechu. Každú túto možnosť je potrebné mať na 

pamäti. Môžeme sa akurát pýtať, aký je medzi nimi vzťah a na ktorú z nich je v jednotlivých 

pasážach v Biblii položený dôraz. Pokiaľ ide o skúmaný text Mt 12:22-37, tento sa podľa 

môjho názoru dáva dôraz na postoj kresťana k Ježišovi. 

Zdá sa však, že v Markovi je v paralelnom texte dôraz na osobný postoj k práci Ducha 

Svätého. V Lukášovi zase vidím rovnaký dôraz, ako v Matúšovi, akurát ešte silnejší. 

Spomínaný text z 1. Jána zas akoby najviac hovoril v prospech chápania neodpustiteľného 

hriechu založenom na druhej alternatíve exegézy, kým text z listu Židom opäť zdá sa hovorí 

v prospech tretej možnosti.  

V každom prípade sa treba predovšetkým sústrediť na spôsob, akým môžu všetky tri 

možnosti chápania neodpustiteľného hriechu dávať jeden trojrozmerný obraz o tejto 

problematike. Neodpustiteľný hriech musí byť záležitosťou srdca človeka, nejedná sa len 

o akési vonkajšie správanie sa, ale zároveň to zahŕňa aj vonkajší postoj k Ježišovi a tiež k jeho 

nasledovníkom. Tento hriech sa týka Ježiša Krista, ale vo svetle, v ktorom ho zjavuje Duch 

Svätý. A týka sa Ducha Svätého, ale v spojení s Menom Ježiša Krista a jeho prácou. Preto 

zastávam názor, že pravdepodobne sa nejedná o nesprávne posudzovanie prejavov Ducha, 

ktoré vychádza z jednoduchého omylu. Takisto sa nejedná len o formálne zapretie Ježiša 

Krista pred ľuďmi, pokiaľ v srdci človeka je niečo úplne iné, ako hovorí. Otázkou však je, do 

akej miery pád v jednom z týchto aspektov nespôsobuje pád vo všetkých aspektoch. Ak 

človek zaprie Ježiša pred ľuďmi, je azda veľké riziko, že jeho srdce čoskoro k nemu zaujmú 

podobný postoj, aj keď to pôvodne nemal v úmysle. A naopak, ak srdce človeka odmietne 

pôsobenie Ducha Svätého, dá sa očakávať, že takýto človek v krátkom čase zaprie Ježiša 

a pridá sa na stranu jeho odporcov a odporcov jeho nasledovníkov.  

1.5 Aplikácia na kresťanský život 

Aká by mala byť teda aplikácia Mt 12:22-37 spoločne so svojim biblickým kontextom pre 

život kresťana dnes?  

Každý kresťan si potrebuje dávať veľký pozor na vnútorný postoj svojho srdca. Toto je 

zrejmé aj z mnohých iných biblických miest, tu sa nám ale pridáva poznatok, že môže 

existovať v jeho živote stav, keď už je jeho srdce natoľko zatvrdené, že jeho život v Kristu už 

nemôže byť obnovený. Tento človek sa dostane do stavu takého zaslepenia, že pri plnom 

vedomí považuje prácu Ducha Svätého za prácu diabla, dobro mu pripadá zlé a zlo mu 

pripadá dobré. Jeden zo spôsobov, ako sa človek môže dostať do tohto stavu, je 

pravdepodobne sústavné odmietanie toho, čo mu Duch Svätý hovorí, správanie sa podľa 
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svojvôle pri plnom vedomí toho, že koná proti nemu. Aplikácia na kresťanský život je teda 

dávať si pozor, aby bol človek mimoriadne citlivý na pôsobenie Ducha Svätého v jeho živote. 

Okrem toho však tento hriech súvisí s odpadnutím od viery v Ježiša Krista. Toto je 

pomerne zrejmé už z predchádzajúceho, ale treba k tomu dodať, že niekedy môže zrejme byť 

práve odpadnutie tým rozhodujúcim krokom, po ktorom nasleduje spomínané zatvrdenie 

srdca. Môže sa stať, že kresťan nútený vzdať sa viery v Ježiša Krista to pôvodne nezamýšľa 

urobiť naozaj, ale len naoko. Aj keď toto by samo osebe ešte nemalo spĺňať podstatu 

neodpustiteľného hriechu, často to v sebe zahŕňa požiadavku pridať sa na stranu ľudí, ktorí 

bojujú proti Kristovi, rúhajú sa mu. Pokiaľ toto robí človek, ktorý predtým nepoznal Krista, 

môže mu to byť odpustené ako Pavlovi, pretože to robí v nevedomosti. Pokiaľ sa však na 

takúto stranu pridá človek, ktorý bol už raz osvietený a stal sa účastným Ducha Svätého, zdá 

sa, že pre neho už nie je možné pokánie. Duch Svätý zrejme dopustí, aby jeho srdce zatvrdlo 

natoľko, že tento človek už nebude mať najmenší záujem vrátiť sa naspäť. Z toho vyplýva, že 

kresťania si potrebujú neustále uvedomovať, na čej strane stoja. Ak sme uverili v Ježiša Krista 

ako Pána a Spasiteľa, nesmieme sa Ho za žiadnych okolností vzdať. Či už je to 

v prenasledovaní, alebo naopak v snahe priblížiť sa ľuďom, ktorým až tak nevyhovuje. 

Zároveň musíme byť pripravení na to, že v chvíľach prenasledovania budú od nás ľudia 

chcieť, aby sme sa Ježiša vzdali a pridali sa k nim. Toto však nikdy nesmie prichádzať 

v úvahu.  

Vedomie existencie takéhoto hriechu by nám zároveň malo pomôcť pochopiť, ako je 

možné, že niektorí ľudia nie sú schopní rozoznať prácu Ducha Svätého, nedokážu rozpoznať, 

že Ježiš Kristus je Mesiáš, hoci nám je to úplne jasné. Môžeme si uvedomiť, že bez práce 

Ducha Svätého človek nemá absolútne žiadnu šancu. A hoci Duch Svätý je tak milostivý, že 

dáva človeku obrovské množstvo príležitostí, niektorí ľudia sa môžu dostať do situácie, kde 

už príležitosť nedostanú. V Starej zmluve sa v podobnej situácii ocitol pravdepodobne 

napríklad egyptský faraón z čias židovského exodu alebo prvý židovský kráľ Saul. Toto by 

nás malo naplniť bázňou a vedomím, že bez práce Ducha Svätého sme stratení. Zároveň nás 

to môže uistiť, že Ježiš Kristus je jediný Mesiáš, hoci niektorí touto spoločnosťou veľmi 

uznávaní ľudia to môžu radikálne popierať.  

Nepriamou aplikáciou tohto textu je tiež uistenie kresťanov o tom, že Božia milosť je 

skutočne obrovská. Ježiš Kristus je víťazom nad každým hriechom a pokiaľ túžime po 

odpustení, istotne nám ho neodoprie.   
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2 Rôzne pohľady kresťanských osobností v dejinách a 
dnes 

Videli sme teda možnosti chápania neodpustiteľného hriechu vychádzajúce z biblickej 

exegézy. Skúsim to v krátkosti porovnať s tým, ako bola táto otázka vnímaná v histórii a tiež 

ako sa na ňu pozerajú teológovia dnes.   

2.1 Historický prehľad 

Úlohou tohto prehľadu nie je zmapovať všetky významné názory k tejto otázke ani názory 

všetkých významných osobností kresťanských dejín. Ide skôr len o akúsi ilustráciu toho, ako 

bola táto otázka vnímaná v dejinách cirkvi.  

2.1.1 Obdobie apoštolských a cirkevných otcov 

Už v Tomášovom apokryfnom evanjeliu nájdeme zmienku o neodpustiteľnom hriechu. 

Logion 44: „Ježiš povedal: Kto sa rúha Otcovi, bude mu odpustené, a kto sa rúha Synovi, 

bude mu odpustené, a kto sa rúha Duchu Svätému, nebude mu odpustené na zemi ani na 

nebi.“127 Tento text príliš veľa nového svetla do celej otázky nevrhá, potvrdzuje však, že 

Ježišovo slovo o neodpustiteľnom hriechu bol v rannej cirkvi dobre známe.  

Otázkou neodpustiteľného hriechu sa zaoberá tak Didaché ako aj Hermas. Didaché 11:7 

hovorí, že každý hriech bude človeku odpustený, ale nie skúmanie prorokov, ktorí hovoria 

v Duchu128. Tento názor teda veľmi výrazne zdôrazňuje individuálnu a duchovnú stránku 

neodpustiteľného hriechu, dokonca až do takej miery, že hovorí proti biblickým 

inštrukciám129. Už tu je teda dôraz posunutý mimo hranice, ktoré sme vyrozumeli z exegézy 

Biblických textov.  

Hermasov Pastier zdá sa naopak smeruje k extrémom v opačnom smere. V 8. kapitole 

ôsmeho podobenstva hovorí o tých ktorí odpadli, že už nemajú pokánie, pretože kvôli svojim 

záujmom sa rúhali Pánovi a zapreli ho. Stratili preto svoje životy cez hriech, ktorý urobili.130 

Hermasov Pastier takisto podotýka, že odpustenie spravodlivým má svoj koniec, ale pre 

pohanov je možné pokánie až do posledného dňa131. Toto sa teda veľmi podobá na tretiu 

                                                 
127 Tomášovo evangelium. In Dus, J. A. - Pokorný, P. eds.: �eznámá evangelia (�ovozákonní apokryfy I). 
1.vydání. Praha : Vyšehrad, 2001. s. 117. 
128 Didaché. In Spisy apoštolských otcov. 2. vydanie. Bratislava : EBF UK, 2004. s. 74. 
129 „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov“. (1 J 4:1) 
130 Hermasov pastier. In Spisy apoštolských otcov. 2. vydanie. Bratislava : EBF UK, 2004. s. 169. 
131 Hermasov pastier. In Spisy apoštolských otcov. 2. vydanie. Bratislava : EBF UK, 2004. s. 124. 
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možnosť chápania neodpustiteľného hriechu podľa našej exegézy. Podľa Hermasovho 

Pastiera sa tu jedná o ľudí, ktorí už nemôžu robiť pokánie, pretože odpadli, rúhali sa Pánovi 

a zradili Božích služobníkov.132 Tento názor veľmi zdôrazňuje vonkajšie skutky človeka 

a nezohľadňuje vnútorný stav jeho srdca. To pravdepodobne viedlo aj k známemu problému 

čo s kresťanmi, ktorí v prenasledovaní zapreli Ježiša a chceli sa následne vrátiť. 

Zaujímavé pritom je, že Didaché, ako dokument zameraný na praktický kresťanský život, 

zdôrazňuje osobný duchovný aspekt neodpustiteľného hriechu, kým apokalyptický Hermasov 

Pastier zdôrazňuje otázku vyznávania Krista pred ľuďmi. 

Irenaeus vo svojom diele Adversus haereses tvrdí, že proti Duchu Svätému zhrešili tí, 

ktorí ubrali niečo z Ducha, z evanjelia. Konkrétne tým myslí montanistov, pretože neuznávali 

dar proroctva133. Irenaeus sa nakláňa na stranu prvej možnosti chápania neodpustiteľného 

hriechu, vidí ho podobne, ako Didaché. Opäť to však vyzerá tak, akoby to nevychádzalo zo 

skutočného pochopenia biblického zámeru, ako skôr z toho, čo chcel autor práve zdôrazniť, 

proti čomu bojoval. Práv to nazval neodpustiteľným hriechom.  

Origenes to vyjadruje týmito slovami: „...všetky racionálne bytosti majú podiel na 

Kristovi a odpustenie je na nich vztiahnuté, keď robia pokánie zo svojich hriechov, zatiaľ čo 

na Duchu Svätom majú podiel len tí, ktorí boli uznaní hodní toho a nemôže byť žiadne 

odpustenie pre tých, ktorí odpadnú k zlému napriek takej veľkej a silnej spolupráci a ktorí 

odmietnu radu Ducha, ktorí je v nich.“134 Origenes je teda takisto skôr na strane duchovného 

dôrazu na chápanie neodpustiteľného hriechu. Aj u neho sa to evidentne spája s jeho osobnou 

agendou, jeho dôrazom na rozdiel medzi Ježišom a Duchom Svätým.  

Atanázius hovorí k tejto otázke toľko, že rúhanie sa proti Duchu Svätému je väčší hriech, 

ako rúhanie sa proti Ježišovej ľudskosti. Poukazuje na to, že Ježiš vzhľadom na ľudskú časť 

svojej prirodzenosti neváhal nazvať sám seba menším ako Duch.135 Podporuje tým v tejto 

práci už spomínanú možnosť, že pri spojení „Syn človeka“ sa dáva dôraz na Ježiša v jeho 

ľudskej podobe. Aj Atanázius si všíma tú stránku neodpustiteľného hriechu, ktorá sa najviac 

týka jeho agendy.   

                                                 
132 Hermasov pastier. In Spisy apoštolských otcov. 2. vydanie. Bratislava : EBF UK, 2004. s. 182. 
133 IRENAEUS, Adversus haereses. In Roberts, A. – Donaldson, J. eds.: The Writings of the Fathers Down to 
A.D. 325: Ante-�icene Fathers, vol 1. 1st edition. Peabody : Hendrickson Publishers, 1994.. s. 429. 
134 ORIGENES, Origen’s Commentary on the Gospel of John. In Menzies, A. ed.: The Writings of the Fathers 
Down to A.D. 325: Ante-�icene Fathers, vol 9. 1st edition. Peabody : Hendrickson Publishers, 1994. s. 329. 
135 ATHANASIUS, Four Discourses against the Arians. In Schaff, P. – Wace, H. eds.: A Select Library of the 
Christian Church: �icene and Post-�icene Fathers, vol 4. 1st edition. Peabody  : Hendrickson Publishers, 1994. 
s. 335. 
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Niečo podobné hovorí aj Chryzostomos, podľa ktorého sa rúhanie proti Ježišovi odpustí 

preto, lebo ľudia nevedeli, kto je, ale Ducha Svätého mohli zažiť. Z Ježiša mohli byť ľudia 

pohoršení kvôli jeho telesnej podobe, ale o Duchu Svätom to povedať nemohli.136 

Chryzostomos, zdá sa, má najvyváženejší pohľad zo všetkých spomínaných osobností.  

Pomerne veľa priestoru venuje tejto otázke Augustinus. Považuje ju za jednu z najťažších 

a najdôležitejších otázok v celom Písme.  Niektorí si vraj myslia, že len tí hrešia proti Duchu 

Svätému, ktorí boli očistení a prijali Ducha Svätého, a napriek tomu v nevďačnosti za tento 

dar sa ponorili do smrteľného hriechu, či už smilstva, vraždy alebo apostázy.137 Augustín však 

vidí, že by malo existovať odpustenie aj pre týchto ľudí. Navyše Ježiš podľa neho nehovorí, 

že nielen pokrsteným nebude odpustený neodpustiteľný hriech, ale aj všetkým ostatným. 

Augustín takisto zdôrazňuje, že nie každé rúhanie sa proti Duchu Svätému je podľa neho 

neodpustiteľné. Ale je to špeciálne nekajúcnosť srdca proti Duchu Svätému – rúhanie sa proti 

Duchu Svätému ako darcovi pokánia. Toto je to neodpustiteľným rúhaním ako aj slovom proti 

Duchu Svätému.138 Augustín dáva teda tiež dôraz na postoj srdca k Duchu Svätému. Nie je to 

azda prekvapujúce vzhľadom na to, že cirkev počas jeho života neprechádzala 

prenasledovaním a vyznávať Ježiša Krista bolo vlastne povinnosťou.  

2.1.2 Stredovek 

Beda Ctihodný, anglosaský mních žijúci na prelome siedmeho a ôsmeho storočia, vo 

svojom komentári k 1.Jána tvrdí, že smrteľný hriech nastáva, keď sa brat postaví proti 

spoločenstvu po tom, čo spoznal Boha milosťou nášho Pána Ježiša Krista, ktorá mu bola daná 

a keď začne bojovať proti tej milosti, ktorou bol zmierený s Bohom, zbraňami nenávisti.139 

Zdá sa, akoby jeho chápanie neodpustiteľného hriechu bolo veľmi vyvážené, zahrňujúce 

prakticky všetky zásadné aspekty novozmluvného pohľadu na tento hriech. 

Čo hovoril o neodpustiteľnom hriechu Tomáš Akvinský? Tomáš zastával rozdelenie 

hriechov podľa vážnosti. Podľa neho existujú hriechy, ktoré doslova „zabijú“ dušu, keď ju 

odvrátia od Boha ako jej skutočného cieľa a tým zničia jej vnútorný princíp duchovného 

                                                 
136 CHRYSOSTOM, The Gospel of St. Matthew. In Schaff, P. ed.: A Select Library of the Christian Church: 
�icene and Post-�icene Fathers, vol 10. 1st edition. Peabody : Hendrickson Publishers, 1994. s. 267. 
137 AUGUSTIN, Sermons on Selected Lessons of the New Testament. In Schaff, P. ed.: A Select Library of the 
Christian Church: �icene and Post-�icene Fathers, vol 6. 1st edition. Peabody : Hendrickson Publishers, 1994. 
s. 320. 
138 AUGUSTIN, Sermons on Selected Lessons of the New Testament. In Schaff, P. ed.: A Select Library of the 
Christian Church: �icene and Post-�icene Fathers, vol 6. 1st edition. Peabody : Hendrickson Publishers, 1994. 
s. 325. 
139 BEDE THE VENERABLE. In epistulas septem catholicas. In Bray, G. ed.: Ancient Christian Commentary 
on Scripture, �ew Testament XI. 1st edition Downers Grove : InterVarsity Press, 2000. s. 227. 
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života. Príkladmi takýchto hriechov sú rúhanie, porušenie prísahy, vražda a smilstvo.140 

Tomáš teda tiež videl, že existuje hriech, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje srdce 

človeka a zabraňuje mu žiť duchovný život s Bohom. Na rozdiel od našich exegetických 

záverov však takýchto hriechov videl viac, okrem rúhania to boli tiež vážne morálne 

poklesky.  

K hriechu proti Duchu Svätému sa vyjadruje tiež Johannes Maldonatus, ktorého by sme 

mali skôr zaradiť do obdobia reformácie (1533-1583), ale ako jezuitského teológa ho môžeme 

do istej miery ešte zaradiť do obdobia stredoveku. Hriech proti Duchu Svätému opisuje ako 

postoj mysle, ktorá prevracia nielen Božiu dôstojnosť, ale tiež dôstojnosť človeka a robí to 

nazývaním skutkov Ducha Božieho skutkami Belzebula. Tento hriech podľa neho nemá 

ospravedlnenie, pretože nie je vykonaný v nevedomosti, ale zámerne a preto nemôže byť 

odpustený. Odpustenie je nemožné nie kvôli Božej neochote odpustiť, ale kvôli samotnej 

podstate tohto hriechu.141 Johannes Maldonatus teda dáva dôraz na postoj ľudského srdca pri 

vykonaní neodpustiteľného hriechu. Zároveň podporuje názor, že tento hriech je špecifický 

a jeho neodpustiteľnosť spočíva v tom, že človek po ňom už nie je schopný prijať odpustenie.  

2.1.3 Reformácia – dnešok 

Martin Luther problematike neodpustiteľného hriechu nevenuje príliš veľa priestoru. Vo 

svojom diele De servo arbitrio sa vyjadruje, že Písmo nám hovorí, že neodpustiteľný hriech 

existuje, ale nehovorí, ako existuje a čo znamená a ani to nepotrebujeme vedieť.142 V tom 

istom diele Luther zdôrazňuje, aké dôležité je poznať hranice svojich schopností, poviazanie 

svojej vôle. O Erazmovi píše, že bráni kresťanom rozmýšľať o týchto hraniciach a tento 

hriech je neodpustiteľný.143 Pretože kým títo ľudia nepoznajú obmedzenia svojich schopností, 

nebudú vedieť čo majú robiť, a teda nebudú môcť činiť pokánie, keď zblúdia. A nečinenie 

pokánia je „tým neodpustiteľným hriechom“.144 Kresťan potrebuje vedieť, či jeho vôľa 

zohráva úlohu pri jeho spasení. Luther teda zdá sa nepristupuje k neodpustiteľnému hriechu 

z hľadiska exegézy konkrétnych textov, ale z hľadiska všeobecných dôrazov, ktoré objavil 

v Biblii.  

                                                 
140 NEEDHAM, N. R. 2000 Years of Christ’s Power, Part Two: The Middle Ages. 1st edition.  London : Grace 
Publications Trust, 2000. s. 271-272 
141 WATKIN-JONES, H. The Holy Spirit in the Mediaeval Church. 1st edition. London : The Epworth Press 
1922. s. 308. 
142 LUTHER, M. The Bondage of the Will. 1st edition Westwood : Fleming H. Revell Company, 1957. s. 73. 
143 LUTHER, M. The Bondage of the Will. 1st edition Westwood : Fleming H. Revell Company, 1957. s. 77-78. 
144 LUTHER, M. The Bondage of the Will. 1st edition Westwood : Fleming H. Revell Company, 1957. s. 78. 
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Ján Kalvin v komentári k Židom šiestej kapitole štvrtému veršu hovorí o totálnom 

odpadnutí od evanjelia, keď človek úplne odmietne Božiu milosť.145 Apoštol nás podľa neho 

varuje, aby sme boli na pozore, pretože sa môžeme postupne dostať do letargie a nakoniec sa 

vzdialiť svojou mysľou.146 Kalvin teda poukazuje na vzťah medzi srdcom človeka a konaním 

pri neodpustiteľnom hriechu. Zároveň hovorí o aplikácii pre kresťanov v tom, že si musia 

dávať pozor na svoje srdce, aby sa nedostali do stavu apatie voči Ježišovi Kristovi. V takom 

stave im totiž hrozí neodpustiteľný hriech.  

Heidelbergský katechizmus sa pozerá na celú otázku úplne ináč. Berkouwer tvrdí, že 

podľa tohto dokumentu žiaden hriech nie je väčší alebo viac provokujúci Boha, než branie 

jeho mena nadarmo.147 Videli sme, že rúhanie skutočne môže spočívať aj v hanlivom 

používaní Božieho Mena. A človek v stave, keď odpadol od kresťanstva k židovstvu,  

pravdepodobne sa často prehrešoval aj tým, že Meno Ježiš používal v hanlivom význame. 

Predsa je však takýto pohľad dosť jednostranný. 

Mimoriadne veľa času venuje štúdiu neodpustiteľného hriechu spisovateľ Nathaniel 

Hawthorne (1804-1864). Bola to obľúbená téma jeho románov. Hawthorne však k tejto otázke 

pristupuje skôr humanisticky ako teologicky. Na jednom mieste ho definuje ako „túžbu po 

láske a úcte pre Ľudskú Dušu, ktorá vyústi v oddelenie intelektu od srdca“.148 Čo konkrétne 

tým Hawthorne myslel je skôr predmetom skúmania literárnej vedy než teológie. Pre nás je 

však zaujímavé všimnúť si, že sa neodpustiteľnému hriechu venovali aj literárni autori 

a vykladali ho na základe svojich humanistických prístupov. Potvrdzuje to pozorovanie, ktoré 

sme už mohli v priebehu tejto kapitoly skonštatovať, totiž že do pojmu „neodpustiteľný 

hriech“ ľudia veľmi často vnášali a vnášajú svoje vlastné myšlienky, namiesto toho, aby sa 

snažili zistiť, aká je biblická zvesť o tomto hriechu. Takisto to však potvrdzuje fakt, že táto 

otázka ľudí mimoriadne zaujímala a zaujíma.  

Barth pre zmenu podľa Berkouwera za jediný neodpustiteľný hriech považuje 

záslužníctvo.149 Toto vyzerá byť na prvý pohľad úplne mimo výsledkov našej exegézy. Pokiaľ 

sa však zamyslíme nad výrokom Jána Milíča Lochmana, začneme vidieť nadväznosť na ňu aj 

                                                 
145 CALVIN, J. Commentaries on the Epistle to the Hebrews. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans 
Publishing Company, 1949. s. 136. 
146 CALVIN, J. Commentaries on the Epistle to the Hebrews. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans 
Publishing Company, 1949. s. 137. 
147 BERKOUWER, G. C. Sin. 2nd printing, 1977. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 
1971. s. 323. 
148 MILLER, J. E. Hawthorne and Melville: The Unpardonable Sin. In PMLA [online]. Vol. 70, No. 1 (Mar., 
1955), pp. 91-114. [cit. 9.4.2011] URL:  http://www.jstor.org/pss/459840. s. 91. 
149 BERKOUWER, G. C. Sin. 2nd printing, 1977. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 
1971. s. 141. 
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v Barthovom názore. Lochman hovorí o zákonníckom a moralistickom chápaní Desatora, 

ktoré spôsobuje návrat do predkresťanských pomerov a tým odmietnutie Ježišovho Nového 

Zákona. Práve toto je podľa neho hriechom proti Duchu Svätému.150 Aj v časti exegéza sme 

videli, že odmietnutie Novej zmluvy v Ježišovi sa pravdepodobne priamo dotýka 

neodpustiteľného hriechu, či už tomu tak bolo v prípade farizejov alebo v prípade kresťanov, 

ktorí odpadli naspäť k židovstvu. Samozrejme by k tomu ešte bolo potrebné doplniť 

podmienky, za ktorých je zákonníctvo neodpustiteľným hriechom.  

Pokiaľ sa teda pozrieme do histórie, nájdeme málo ľudí, ktorí dávajú vyvážený dôraz na 

jednotlivé aspekty neodpustiteľného hriechu. Väčšina z nich prehnane zdôrazňuje jednu alebo 

druhú stránku, niektorí dokonca až tak, že sa dostávajú mimo biblický rámec. V každom 

prípade je veľmi ťažko nájsť niekoho, kto by zakladal svoj názor na skutočne detailnej 

exegéze jednotlivých biblických textov týkajúcich sa tejto problematiky.  

2.2 Pohľad moderných komentátorov 

Pozrime sa na názor niektorých moderných teológov, ktorí sa otázke neodpustiteľného 

hriechu venujú vo svojich komentároch. 

R. T. France zastáva názor, že ide o „kompletné prevrátenie duchovných hodnôt, 

odhaľujúcu definitívne rozhodnutie stáť na zlej strane v bitke dobrého a zlého, medzi Bohom 

a Satanom“.151 Dáva teda dôraz na vnútorný aspekt tohto hriechu, ktorý opisuje veľmi 

výstižným spôsobom. Barclay zastáva veľmi podobný názor.  Hovorí o štádiu, v ktorom 

človeku jeho vlastné zlo pripadá dobré a Božie dobro mu pripadá zlé. Hriech proti Duchu 

Svätému spočíva v tom, že „človek tak často a tak konzistentne odmieta Božiu vôľu, že 

nakoniec ju nemôže rozoznať, ani keď k nemu príde plne zjavená.“152 Hendriksen takisto 

hovorí, že ide o stav srdca, ktoré je zatvrdené voči pôsobeniu Ducha Svätého. Je výsledkom 

postupného stupňovania sa hriechu v živote človeka153. Morris tiež zdôrazňuje, že sa pri 

hriechu proti Duchu Svätému nejedná len o nejaké slová, ale o celý spôsob života človeka. 

Keď človek nazve dobro zlom a zlo dobrom, dostane sa do stavu, ktorý mu zabraňuje prijať 

odpustenie.154   

                                                 
150 LOCHMAN, J. M. Desatero. 1. vydání. Praha : Kalich, 1994. s. 14. 
151 FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans Publishing 
Company, 2007. s. 482. 
152 BARCLAY, W. The Gospel of Matthew, Vol. 2. 2nd edition. Philadelphia : The Westminster Press, 1958. s. 
49. 
153 HENDRIKSEN, W. The Gospel of Matthew. 4th printing, 1989. Edinburgh : The Banner of Truth Trust, 
1974. s. 529. 
154 MORRIS, L. The Gospel according to Matthew. 1st edition. Leicester : Inter-Varsity Press, 1992. s. 318. 
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Všetci títo komentátori teda zdôrazňujú vnútorný rozmer neodpustiteľného hriechu, 

zameriavajú sa na prvú alternatívu exegézy Matúša 12:31-32. 

 Tretiu alternatívu exegézy tohto textu zastáva Augustine Stock. Neodpustiteľný hriech 

podľa neho znamená hovoriť proti Ježišovi ako nositeľovi a zjaviteľovi Božieho Ducha, ktorý 

sa pravidelne zjavuje v skutkoch kresťanskej komunity.155 Carson spomína dve základné 

možnosti chápania neodpustiteľného hriechu. Buď ide o odpadnutie alebo odmietnutie 

inšpirovanej zvesti kresťanského proroka.156 Tento teda ako jeden z mála spomína obidve 

hlavné možnosti chápania tohto hriechu v ich extrémnom podaní. Nespomína však, žeby tieto 

mohli byť nejakým spôsobom prepojené. 

Pri komentátoroch už vidíme, že ich názor na neodpustiteľný hriech vychádza z exegézy 

textu. Stále by som si však dovolil tvrdiť, že nevychádzajú z úplne detailnej exegézy 

a nevystihujú všetky aspekty tejto otázky.  

                                                 
155 STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical Press, 1994. s. 
200. 
156 CARSON, D. A. Blasphemy against the Spirit (12:30-32). In The Expositor's Bible Commentary: Volume 8. 
291. [CD-ROM] Ver. 6.0 Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984. 
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3 Výskum 

Cieľom tretej časti je skúmať aktuálne pohľady kresťanskej verejnosti na problém 

neodpustiteľného hriechu a prípadne podať návrhy na zmeny v tejto oblasti. Toto budem robiť 

prostredníctvom empirického výskumu. 

3.1 Výskumné ciele a hypotézy 

3.1.1 Výskumná téma a cieľ 

Skúsim najskôr formulovať výskumnú tému a cieľ výskumu. V úvode tejto práce som 

spomínal, že chcem skúmať, aký je vzťah kresťanskej verejnosti k otázke neodpustiteľného 

hriechu. Výskumnú tému preto nazvem „vzťah kresťanskej verejnosti k otázke 

neodpustiteľného hriechu.“ Cieľom výskumu bude zistiť, akým spôsobom sa kresťania s touto 

otázkou vo svojom živote vysporadúvajú.  

3.1.2 Formulovanie výskumných otázok 

Pojem „vzťah kresťanskej verejnosti k otázke neodpustiteľného hriechu“ zahŕňa 

minimálne štyri užšie oblasti. Sú to informácie, ktoré sú im k tejto problematike podávané, 

spôsob, akým ich spracovávajú, názor, ktorý si z toho vytvoria a vplyv, ktorý to má na ich 

život. Nás zaujímajú tie oblasti, ktoré by mali byť priamo ovplyvnené biblickým pohľadom 

na túto otázku. To sú informácie, názor a vplyv na život. Oblasť spracovávania informácií 

ľuďmi nesúvisí priamo s biblickou zvesťou o neodpustiteľnom hriechu, je to skôr otázka ich 

pozornosti, schopností a podobne. Nebudem sa teda touto otázkou v mojom výskume 

zaoberať. Som však presvedčený, žeby informácie mali byť podávané takým spôsobom, aby 

ani tento faktor nezabránil ľuďom mať príležitosť utvoriť si biblicky založený názor, ktorý by 

mal Bohom zamýšľaný vplyv na ich život.   

Na základe troch vyčlenených oblastí formulujem tri výskumné otázky: 1. Aká je kvantita 

a kvalita informácií, na základe ktorých si kresťanská verejnosť vytvára svoj názor na otázku 

neodpustiteľného hriechu? 2. Aký má kresťanská verejnosť názor na túto otázku? 3. Aký má 

tento názor dopad na jej život v porovnaní s biblickými autormi zamýšľaným dopadom?  

3.1.3 Výskumné hypotézy 

Na základe spomínaných výskumných otázok formulujem tri výskumné hypotézy;  

H1: Zistíme, že kvantita a kvalita informácii ohľadom problematiky neodpustiteľného hriechu 

nie je dostatočná na vytvorenie si biblicky-založeného názoru na ňu.  
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H2: Budeme pozorovať široké spektrum názorov, pričom niektoré nebudú súhlasiť ani 

s jednou zo spomínaných exegetických alternatív. H3: Zaznamenáme viaceré odchýlky medzi 

zamýšľaným dopadom biblickej zvesti o neodpustiteľnom hriechu a dopadom, ktorý táto 

zvesť na životy kresťanov dnes má. 

3.2 Metodika výskumu 

3.2.1 Spôsob výskumu  

Predovšetkým si musím zvoliť spôsob, ktorým budem výskum robiť. Ponúka sa možnosť 

robiť kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum. Mojim zámerom je skúmať, aké informácie 

ľudia o zvolenej problematike majú, aký majú názor a ako ovplyvnil ich život. Dá sa 

predpokladať, že odpovede na tieto otázky budú do značnej miery divergentné. Zároveň si 

treba uvedomiť, že sa snažím získať osobné, často až dôverné odpovede. V takomto prípade 

sa javí kvalitatívny výskum formou riadeného interview157 ako najlepšia možnosť.158 

Konkrétne sa bude jednať o pološtandardizované interview, kde časť otázok je pevne 

stanovená, časť je formulovaná len v podobe okruhov problémov a posledná časť sa 

ponecháva na voľné vyjadrenie respondenta.159 Tento postup umožňuje kompromis medzi pri 

snahe o umožnenie divergentných a otvorených výstupov z výskumu.160 Týmto by som mal 

dostať otvorené a úprimné odpovede, ktoré však zároveň budú jasne smerované tak, aby mi 

umožnili získať údaje potrebné pre môj výskum.  

3.2.2 Požiadavky pri kvalitatívnom výskume  

„Interview je postavené na interpersonálnom kontakte, jeho úspešnosť závisí od nastolenia 

raportu výskumníkom. Raport je nadviazanie priateľského vzťahu, vytvorenie otvorenej 

atmosféry“.161 Toto by malo byť v rozhovore medzi kresťanmi samozrejmosťou, ale je 

potrebné tento aspekt zdôrazniť a v samotnom interview naň mimoriadne dbať. Pokúsim sa ho 

zabezpečiť výberom času, miesta a spôsobu vhodného pre respondenta. Zároveň to znamená 

prispôsobiť vždy otázky tak, aby sa pri ich odpovedaní cítil respondent pohodlne, aby im 

                                                 
157 Ide o proces kvalitatívneho výskumu. Uplatnili sme procedúru analytickej indukcie.  (ŠVEC, Š., a kol. 
Metodológia vied o výchove. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 1998. s. 76.) 
158 „Dáva sa prednosť interview pred dotazníkom keď hľadáme bezprostredné, osobné alebo dôverné odpovede“. 
Kontakt tvárou v tvár by mal byť zárukou pravdivých a dostatočných odpovedí. (GAVORA, P. Výskumné 
metódy v pedagogike. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993. s. 88.) 
159 ŠVEC, Š., a kol. Metodológia vied o výchove. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 1998. s. 119. 
160 ŠVEC, Š., a kol. Metodológia vied o výchove. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 1998. s. 119. 
161 GAVORA, P. Výskumné metódy v pedagogike. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
1993. s. 87. 
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dobre rozumel a vedel na ne odpovedať podľa svojho skutočného vnímania.  Zároveň to však 

veľmi ovplyvní výber výskumnej vzorky, k tejto otázke sa však ešte dostanem.    

Medzi hlavné požiadavky každého výskumu patrí tiež validita, reliabilita162 a objektivita.  

Validita znamená, že nástroj zisťuje to, čo zisťovať má, že skutočne skúma daný jav. 

Znamená to, že otázky sa musia kryť s obsahom danej oblasti a zároveň že ľudia skutočne 

poskytujú odpovede na položené otázky. Výskum formou interview umožňuje nenásilné 

smerovanie ľudí práve tým smerom, aby som získal takéto relevantné odpovede aj v prípade, 

že ľudia otázkam v prvom momente nepochopia.  Zároveň je možné ich ubezpečiť, že práve 

úprimnosť je to, čo je pre výskum najcennejšie. V takomto prípade budú odpovedať podľa 

toho, aká je skutočnosť a nie podľa toho, aké odpovede si budú myslieť, že sa od nich 

očakávajú.  

Reliabilita býva slabou stránkou kvalitatívnych výskumov. Keďže veľkosť vzorky pri 

takomto type výskumu býva oveľa menšia, než pri kvantitatívnom výskume, je oveľa 

náročnejšie minimalizovať náhodné a nevhodné vplyvy. Z hľadiska postupu je pre 

dosiahnutie reliability potrebné vykonávať interview vždy rovnakým postupom. Toto bude aj 

mojou snahou, aj keď pre vytvorenie spomínanej otvorenej atmosféry bude niekedy 

nevyhnutné urobiť isté kompromisy. Otázkou, ako je možné maximalizovať reliabilitu 

z hľadiska výskumnej vzorky, sa budem zaoberať v časti 3.2.5.  

Pre objektivitu je rozhodujúca kvalita údajov. Podstatné je, aby aj ostatní kvalifikovaní 

pozorovatelia mohli chápať výsledky výskumu rovnakým spôsobom, ako ich budem chápať 

ja. Toto sa pokúsim zabezpečiť spôsobom kategorizácie údajov, ktorá bude spočívať v dobre 

pozorovateľných čiastkových krokoch.  

3.2.3 Spôsob vykonania výskumu 

Pokiaľ ide o obdobie pred samotným interview, budem dávať dôraz na to, aby respondent 

dostal minimálne informácie ohľadom témy výskumu vychádzajúce zo strany výskumníka. 

Týmto sa chcem uistiť, že sa respondent nebude vedomostne pripravovať, že jeho odpovede 

budú skutočne spontánne a budú vernou vzorkou toho, aký je bežný vzťah kresťana k tejto 

otázke. V záujme tohto cieľa bude súčasťou jednotlivých interview tiež prosba, aby o tejto 

otázke zatiaľ nehovorili so známymi, ktorí by mohli mať toto interview ešte pred sebou. 

Týmto postupom by opäť mala byť posilnená validita výskumu, keďže respondenti by mali 

reagovať podľa mnou neovplyvnených informácií a postojov. Na druhej strane to bude do 

                                                 
162 ŠVEC, Š., a kol. Metodológia vied o výchove. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 1998. s. 121. 
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istej miery na úkor reliability, pretože ľudia môžu byť touto otázkou zaskočení a môžu vo 

svojej výpovedi skresliť skutočnosti, ktoré budem skúmať. Tento efekt sa však pokúsim 

minimalizovať poskytnutím dostatočného množstva času ako aj použitím uisťovacích otázok.  

Miesto vykonania interview musí vyhovovať predovšetkým respondentovi. Obzvlášť 

u ľudí vyššieho veku považujem za najvhodnejšie zvoliť domácnosť, pri strednej generácii 

prichádza v úvahu aj tichá kancelária. Mladá generácia obzvlášť vo väčších mestách je 

zvyknutá na hlboké rozhovory aj na takých miestach, ako je napríklad kaviareň. Tieto napriek 

väčšej hlučnosti a zdanlivému nedostatku súkromia poskytujú často možnosť otvorenejších 

rozhovorov, keďže nevytvárajú v mladom respondentovi pocit, že sa jedná o smrteľne vážny 

rozhovor medzi štyrmi očami, pri ktorom ich výskumník bude môcť odsúdiť za každé 

nevhodné slovo.  

Pri rozhovore má výskumník pred očami jednotlivé otázky pološtandardizovaného 

interview, ktoré postupne kladie respondentovi. Zároveň neustále reflektuje, či respondent 

poskytol dostatočnú odpoveď na jeho otázku a prípadne dáva doplňujúce otázky. Akékoľvek 

poznámky, ktoré nie sú priamo odpoveďou na kladené otázky, ale obohacujú danú tému, sú 

samozrejme vítané a budú spracované v časti Voľné vyjadrenie respondenta.  

Ako spôsob robenia záznamu zvolím nahrávanie celého rozhovoru pomocou diktafónu. 

Na jednej strane to síce do istej miery zvyšuje stres respondenta, ale oproti písaniu si 

poznámok umožňuje plynulosť rozhovoru a tiež veľmi kvalitné zaznamenanie výsledkov. 

Navyše sa dá predpokladať, že väčšina respondentov po chvíli na zvukový záznam zabudne 

a podarí sa im uvoľniť sa a rozprávať otvorene.  

Interview bude mať nasledujúcu štruktúru; v úvode bude respondent oboznámený 

s cieľom a spôsobom vykonania interview. V rámci toho bude uistený o anonymite 

spracovania údajov a o snahe výskumníka zistiť jeho vlastný názor taký, aký je. Takisto bude 

poprosený, aby reagoval čo najúprimnejšie.  

V strednej časti budú kladené jednotlivé otázky zo samotného obsahu interview. 

Výskumník si bude dávať pozor, aby svojimi otázkami nenavádzal respondenta na odpoveď, 

ktorú očakáva.  

V záverečnej časti bude vnútorná inventarizácia výskumníka, kde bude hodnotiť, či dostal 

odpovede na všetky otázky, či splnil ciele výskumu, či boli otázky vyčerpávajúce 

a uspokojivé. Poďakuje respondentovi za jeho čas a poprosí ho, aby zatiaľ o tejto téme 

nehovoril so svojimi známymi, ktorí by toto interview mohli absolvovať v blízkej budúcnosti. 

V niektorých prípadoch môže výskumník po skončení interview prezentovať svoje poznatky 

týkajúce sa výskumnej otázky.  
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3.2.4 Obsah Interview 

Konkrétny obsah interview budú teda tvoriť čiastkové otázky, pomocou ktorých by mali 

respondenti dať výskumníkovi odpoveď na tri základné výskumné otázky. Nepôjdem však 

v poradí týchto troch otázok, keďže je nevyhnutné najskôr nastoliť samotnú tému, pýtať sa na 

súčasný názor respondenta, až potom na otázky odkiaľ ho má a ako ovplyvnil jeho život.  

V úvode položím respondentovi otázky týkajúce sa veku respondenta, dĺžky časového 

úseku, ktorý navštevuje kresťanské spoločenstvo a charakteru tohto spoločenstva. Úlohou 

týchto otázok pritom nebude kvantifikovať jednotlivé názory v závislosti od veku 

a denominácie, ale skôr vylúčiť, že by prípadné výrazné odchýlky v odpovediach mohli byť 

spôsobené práve jedným z týchto faktorov.  

Potom prídu otázky slúžiace na navodenie témy a základné zorientovanie sa v nej. Prvá 

uzavretá otázka, v ktorej sa pýtam, či respondent niekedy počul o neodpustiteľnom hriechu. 

V prípade, že odpovie negatívne (aj po doplňujúcich otázkach), sú ostatné otázky 

bezpredmetné. Nasledujúcou otázkou sa budeme pýtať, či má respondent utvorený vlastný 

názor na túto otázku. V prípade, že má, spýtam sa ho, aký je, na základe čoho si tento názor 

vytvoril, kde o tejto problematike počul a či pozná aj iné názory. Tieto otázky majú za cieľ 

zodpovedať na prvú a druhú výskumnú otázku. Poslednou otázkou interview sa budem snažiť 

získať odpoveď na tretiu výskumnú otázku, keď sa budem pýtať na to, ako tieto poznatky 

a tento názor ovplyvnil ich život.  

V prípade, že respondent nemá vytvorený názor, pokúsim sa získať odpoveď aspoň na 

prvú a tretiu výskumnú otázku, teda sa budem pýtať, aké má o tejto problematike informácie 

a ako ovplyvnila celá táto otázka jeho život. V každom interview bude priestor na voľné 

vyjadrenie respondenta k celej problematike.  

Otázky interview: 

- Vek 

- Ako dlho navštevujete kresťanské spoločenstvo? 

- Aké spoločenstvá ste navštevovali? 

- Počuli ste niekedy o neodpustiteľnom hriechu?  

- Ak áno, máte na túto otázku utvorený názor?  

 

Ak áno: 

o Aký názor máte? 
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o Na základe čoho ste si ho vytvorili? 

o Kde ste o tejto problematike počuli? 

o Poznáte iné názory?  

o Ako váš názor na túto problematiku ovplyvnil váš život?  

o  Voľné vyjadrenie respondenta 

ak nie: 

o Čo ste o o tom počuli? 

o Odkiaľ ste o tom počuli?  

o Ako to ovplyvnilo váš život?  

o Voľné vyjadrenie respondenta 

3.2.5 Výskumná vzorka 

Ako som už spomínal, jednou zo zásadných podmienok dobrého interview je otvorená 

atmosféra a priateľský vzťah. Toto má zásadný vplyv na výber výskumnej vzorky. Bude totiž 

nevyhnutné vyberať ľudí, s ktorými bude pre výskumníka možné takúto atmosféru vytvoriť. 

Musia to teda byť ľudia, ktorí ho poznajú, majú k nemu už vybudovanú aspoň istú mieru 

dôvery a s ktorými je výskumník v aktívnom kontakte. Nie je totiž možné, aby pri jednom 

z prvých rozhovorov po dlhom čase navodil takúto náročnú tému a očakával, že jeho 

respondent bude úplne otvorený. Použijem teda zámerný výber, ktorý je charakteristický pre 

kvalitatívny výskum.  

Toto znamená, že to budú respondenti z užšieho okruhu ľudí. Z toho vyplýva, že táto 

vzorka nebude reprezentovať všetky denominácie a tiež že denominácia, do ktorej patrí 

výskumník, bude mať jasnú prevahu. To bude mať celkom jasne  negatívny dopad na 

reliabilitu výskumu. Treba však povedať, že sa jedná u kvalitatívneho výskumu o typický 

jav.163 Rovnako ako v prípade nižšieho počtu respondentov, než tomu býva u kvantitatívneho 

výskumu.  

Napriek tomu považujem aj takýto typ výskumu za hodnotný, pokiaľ si uvedomíme 

hranice jeho použitia. Úlohou takéhoto výskumu nie je získať štatistiky, na základe ktorých 

by bolo možné kvantifikovať a porovnávať počet ľudí v jednotlivých denomináciách 

                                                 
163 Pri tomto type výskumu sa totiž vždy jedná o dostupný výber. (ŠVEC, Š., a kol. Metodológia vied o výchove. 
1. vydanie. Bratislava : IRIS, 1998. s. 74.) 
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a vekových skupinách, ktorí majú k neodpustiteľnému hriechu taký či onaký vzťah. Takýto 

výskum však umožní pozbierať množstvo hodnotných impulzov, nahliadnuť do spôsobu, 

akým ľudia uvažujú, čo zažili a počuli a reflektovať, akým spôsobom je potrebné hovoriť 

o otázke neodpustiteľného hriechu, aby to malo na ľudí biblickými autormi zamýšľaný dopad.  

Okrem toho sa chcem pokúsiť reliabilitu výskumu maximalizovať tým, že budem vyberať 

ľudí všetkých vekových skupín s čo možno najväčšou variabilitou kresťanských 

spoločenstiev, z ktorých pochádzajú, ako aj ľudí rôznych národností.  

Pokiaľ ide o veľkosť vzorky, cieľom výskumníka je urobiť 30 rozhovorov. 

3.2.6 Kategorizácia údajov 

Pri kategorizácii údajov sa budem riadiť zadefinovanými výskumnými otázkami. Zároveň 

je však zrejmé, že sa odpoveď na tieto otázky budem pokúšať nájsť nepriamo. Preto pri 

vyhodnotení údajov budem používať niektoré čiastkové hodnotenia, na základe ktorých sa 

potom pokúsim dať odpoveď na výskumné otázky. Napríklad kvalitu a kvantitu informácii, 

ktoré má kresťanská verejnosť ohľadom problematiky neodpustiteľného hriechu, budem 

hodnotiť na základe hodnotenia zdroja, z ktorého si utvára názor, množstva kázní, ktorú na 

túto tému počuli a podobne.  

Týmto by sa zároveň malo zaručiť, že hodnotenie výskumu bude čo najobjektívnejšie. 

3.3 Výsledky interview 

Celkové som uskutočnil 30 interview, presne ako to bolo naplánované. Ako prvé 

zhodnotím zastúpenie jednotlivých vekových skupín vo výskume. Veková skupina 15-25 

rokov bola zastúpená 9 respondentmi čo tvorí presne 30 percent výskumnej vzorky. Veková 

skupina 26-40 rokov bola zastúpená 8 respondentmi, čiže tvorí 26,7 percenta vzorky. 7 

respondentov bolo vo veku 41-60 rokov, čiže táto veková skupina tvorí 23,3 percenta vzorky. 

6 respondentov a teda 20 percent vzorky malo nad 60 rokov. Môžem teda zhodnotiť, že 

mladšie vekové skupiny sú o čosi silnejšie zastúpené, nie však natoľko, aby bola vzorka 

nevyvážená a výsledky výskumu jednostranné.  

27 respondentov pravidelne navštevuje kresťanské spoločenstvo dlhšie ako 10 rokov. To 

znamená, že by ich odpovede mali ponúkať dostatočne presný obraz o vzťahu ľudí 

k neodpustiteľnému hriechu v spoločenstvách, ktoré navštevujú. 

Ako som už avizoval, vzorka je čo do navštevovaných spoločenstiev dosť jednotvárna. 20 

respondentov väčšinu svojho života navštevovalo jeden zo zborov Bratskej jednoty baptistov 

v Slovenskej republike. Medzi spoločenstvami, ktoré navštevovali ostatní, je zastúpená 

Cirkev bratská v Slovenskej republike, Kresťanské zbory na Slovensku, Apoštolská cirkev na 
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Slovensku, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku ako aj Rímskokatolícka 

cirkev v Slovenskej republike. Medzi respondentmi boli takisto štyria ľudia, ktorí strávili 

značnú časť svojho kresťanského života v zahraničí, kde navštevovali rôzne spoločenstvá. Je 

teda evidentné, že výsledky tohto prieskumu sú zamerané na užšiu komunitu kresťanov, ktorá 

však môže slúžiť ako príklad toho, aký majú ľudia k nami skúmanej otázke vzťah.  

3.3.1 Výskumná otázka číslo 1 

Prvá otázka sa týkala kvality a kvantity informácií, na základe ktorých si kresťanská 

verejnosť vytvára názor na otázku neodpustiteľného hriechu.  

9 respondentov sa vyjadrilo, že sa o tejto otázke rozpráva v ich spoločenstve málo, že 

majú nedostatok informácií, 5 z nich toto svoje vnímanie veľmi zdôraznilo. Naproti tomu 

dvaja sa vyjadrili, že o tejto otázke počuli už dostatok informácií. Pritom iba jednému človeku 

z 30 opýtaných pojem „neodpustiteľný hriech“ nič nehovoril. Tento respondent však už 

navštevuje kresťanské spoločenstvo vyše 50 rokov. Z 29 ľudí, ktorí toto spojenie rozoznali, 

siedmi povedali, že nemajú utvorený názor na to, čo to je. Zo zvyšných 22, deviati poznali 

okrem názoru, ktorí zastávali, ešte aj iné možnosti vysvetlenia spojenia neodpustiteľný hriech, 

pričom šiesti z nich ich poznali viac ako dve. Zdá sa teda, že hoci takmer všetci ľudia 

v daných spoločenstvách počuli o neodpustiteľnom hriechu a o rúhaní sa proti Duchu 

Svätému, zďaleka nie všetci mali na túto otázku vytvorený názor. Z tých, ktorí na túto otázku 

mali vytvorený názor, len niekoľkí mali informácie aj o iných možných názoroch.  

Väčšina respondentov uviedla, že si nespomínajú na žiadnu kázeň alebo prednášku, ktorú 

by na túto tému počuli. 8 respondentov si matne spomína, že kedysi v nejakej kázni o nej 

zmienku počuli, ale nie sú schopní vybaviť si, čo sa hovorilo. Jeden respondent uviedol, že 

počul výklad tejto otázky na teologickej fakulte, kde študoval. Na základe čoho si teda ľudia 

vytvorili názor na túto otázku? 10 respondentov uviedlo, že k svojmu záveru došli na základe 

logickej analýzy pojmu „rúhanie proti Duchu Svätému“, prípadne na základe ich znalostí 

z teológie a následného použitia logiky. 6 respondentov svoj názor vydedukovalo z celkovej 

zvesti Biblie. 8 ich naproti tomu uvádza ako svoj zdroj vlastnú analýzu konkrétnych 

biblických veršov týkajúcich sa neodpustiteľného hriechu. Iba dvaja respondenti však čerpali 

z podrobnejšej exegézy týchto textov. Len 7 respondentov uviedlo, že si vytvorili názor aj na 

základe toho, čo počuli z kázní prípadne z rozhovorov.  

3.3.2    Výskumná otázka číslo 2 

Druhá otázka sa pýtala na konkrétny názor. Aj túto otázku si rozdelím na niekoľko 

čiastkových otázok. Budem sledovať, aké rôzne dôrazy sa v týchto názoroch objavili.  
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Z 29 respondentov, ktorí počuli spojenie „neodpustiteľný hriech“, 25 si spája toto spojenie 

priamo so spojením „hriech proti Duchu Svätému“ alebo „rúhanie sa Duchu Svätému“. Zo 

zvyšných štyroch jednému sa to spája aj s rúhaním ale nie len s tým a druhý vie o tom, že sa 

tieto dva termíny zvyknú spájať, ale nesúhlasí s tým.  

13 respondentov zdôraznilo, že tento hriech musí človek robiť pri plnom vedomí, že nejde 

o nejaký náhodný prešľap. 8 respondentov si myslí, že tento hriech môže urobiť jedine veriaci 

človek, prípadne človek, ktorý má vysokú mieru známostí duchovných vecí. Traja si naopak 

myslia, že tento hriech môže urobiť jedine nekresťan. Jeden zastáva názor, že to môže byť tak 

kresťan, ako aj nekresťan. 7 respondentov vidí ako podstatu tohto hriechu neschopnosť 

pokánia v dôsledku zatvrdeného srdca. Zároveň im z toho vyplýva, že pokiaľ Duch Svätý 

niekoho obviňuje z hriechu, ešte nespáchal neodpustiteľný hriech.  

5 respondentov vidí neodpustiteľný hriech ako stav, v ktorom sa človek nachádza a ktorý 

ešte je možné zmeniť. Neodpustiteľný hriech teda pre nich znamená, že v danej chvíli im to 

nemôže byť odpustené, ale pokiaľ zmenia svoj postoj, Boh im to môže odpustiť. 5 

respondentov zastáva názor, že jediným neodpustiteľným hriechom je neviera, odmietnutie 

prijať Božiu milosť, uveriť v Ježiša Krista. Okrem tejto skupiny ľudí ešte dvaja respondenti si 

spájajú rúhanie sa proti Duchu Svätému s osobou Ježiša Krista. Jeden z nich to vidí ako 

pomenovanie Ježišovej moci mocou diabla, druhý ako vedomé odmietanie Ježiša Krista. Iba 

jeden respondent poznal názor, žeby sa mohlo jednať o odpadnutie, ale ani on tento názor 

nezastával.  

Dvaja respondenti vnímajú neodpustiteľný hriech ako odmietnutie Božej existencie.  

Štyria respondenti si myslia, že tento hriech zahŕňa slovnú urážku Ducha Svätého. Takisto 

štyria poznajú názor, že rúhanie sa Duchu Svätému sa môže odohrávať vtedy, keď Duch 

Svätý pôsobí a človek to zhodnotí ako pôsobenie zlého ducha, teda podobný názor, ako 

Didaché. Z týchto štyroch dvaja tento názor aj zastávajú. Jeden respondent vidí 

neodpustiteľný hriech ako vedomé odovzdanie sa zlu, teda názor, ktorý zastávajú viacerí 

komentátori.  

Väčšina respondentov tento hriech chápe ako odmietnutie poslušnosti, vedomé konanie 

proti Bohu, proti Duchu Svätému, znevažovanie jeho Mena. Týmto smerom rozmýšľa 14 

respondentov, dvaja tento názor poznajú, ale s ním nesúhlasia.  

4 respondenti spomenuli názor, že neodpustiteľný hriech neexistuje, jeden s ním aj 

súhlasil, pretože verí, že Boh môže odpustiť každý hriech. 3 respondenti vyjadrili otázku, či 

náhodou Božia milosť predsa nemôže odpustiť aj tento hriech.  
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Okrem toho boli ešte spomenuté niektoré konkrétne hriechy. Dvaja respondenti si 

spomenuli na pomenovanie „7 smrteľných hriechov“, ďalší traja podotkli, že jednotlivé 

kresťanské spoločenstvá zvyknú mať svoje vlastné neodpustiteľné hriechy, pre niektorých je 

to napríklad homosexualita. Dvaja respondenti si myslia, žeby sa mohlo jednať o samovraždu. 

Veľmi zaujímavý bol tiež názor jedného respondenta, podľa ktorého rúhaním sa Duchu 

Svätému je nemilovať svojho blížneho.  

3.3.3 Výskumná otázka číslo 3 

Akým spôsobom ovplyvnil život respondentov ich názor na otázku neodpustiteľného 

hriechu? 6 respondentov uviedlo, že sa v minulosti trápili otázkou, či nevykonali 

neodpustiteľný hriech, piati z nich túto otázku dokonca riešili veľmi intenzívne. Dvaja 

z respondentov túto otázku riešia ešte aj v súčasnosti. Naproti tomu 8 respondentov sa 

vyjadrilo, že túto otázku nikdy príliš neriešili a nevnímali, že by toto mohol byť v ich živote 

problém. 5 respondenti povedali, že príliš sa touto otázkou nezaoberajú, pretože sa snažia 

naplno plniť Božiu vôľu a neriešia, kam až by sa dalo ísť opačným smerom. Takisto 

nepovažujú za vhodné hodnotiť hriechy iných ľudí. Dvaja spomenuli, že majú známeho, ktorý 

sa touto otázkou zaoberal veľmi intenzívne a takisto dvaja uviedli, že ich ich poznanie 

ohľadom neodpustiteľného hriechu vedie k modlitbám za ľudí, ktorí odmietajú spasenie a sú 

tak podľa ich názoru v tomto hriechu.  

10 ľudí berie zo svojho názoru ohľadom neodpustiteľného hriechu uistenie.  

5 z nich má uistenie o tom, že takýto hriech neurobili, kým ich Duch Svätý obviňuje. Traja 

z týchto respondentov vnímajúci tento hriech ako nevieru majú vďaka tomuto názoru uistenie, 

že ich nemôže nič oddeliť od lásky Kristovej. Jeden respondent uviedol, že mu to dáva istotu, 

že každý ostatný hriech mu Ježiš odpustí.  

Pre 15 respondentov znamenajú ich poznatky ohľadom neodpustiteľného hriechu 

varovanie. Pre 7 z nich je to všeobecné varovanie, traja to vnímajú ako varovanie pred 

zaspaním, traja ako výstrahu pred nesprávnym hodnotením pôsobenia Ducha Svätého, jeden 

ako varovanie pred znecitlivením a jeden ako varovanie pred odpadnutím.  

3.3.4 Niektoré zaujímavé poznámky 

Pozrime sa ešte na niektoré zaujímavé poznámky respondentov v rámci voľného 

vyjadrenia sa k otázke neodpustiteľného hriechu. Dvaja respondenti uviedli, že svoj 

kresťanský život vnímajú skôr cez svoj vzťah k Ježišovi, čo dáva otázku rúhania sa proti 

Duchu Svätému mierne do pozadia v ich živote. Jeden respondent poznamenal, že podľa jeho 

názoru by sme sa nemali príliš zaoberať týmto hriechom, ale skôr by sme sa mali snažiť 
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z celej sily ísť opačným smerom. Ďalší posunul problematiku neodpustiteľného hriechu do 

roviny otázky, či je možné stratiť spásu. Zaujímavý biblický text spomenul jeden respondent, 

ktorý sa spýtal, či prípad Ananiáša a Zafiry bol prípadom neodpustiteľného hriechu. Z inej 

perspektívy sa na túto otázku pozeral ďalší respondent, podľa ktorého neodpustiteľný hriech 

znamená pre človeka odmietnuť účel, za akým bol stvorený – teda  aby patril Bohu. 

Jeden respondent opísal svoju skúsenosť, že sa téma rúhania sa proti Duchu Svätému vždy 

odsúvala nabok a nevedel nájsť niekoho, kto by mu ukázal riešenie tohto problému.  

3.4 Závery výskumu 

3.4.1 Vyhodnotenie 

Najskôr sa pokúsim zhodnotiť výsledky výskumu a konfrontovať ich s výskumnými 

hypotézami.  

Pokiaľ ide o prvú výskumnú otázku, zdá sa, že väčšina informácii respondentov ohľadom 

problematiky neodpustiteľného hriechu pochádza z vlastnej dedukcie, len veľmi malá časť 

vychádza z nejakej hlbokej alebo dokonca vedeckej analýzy tejto problematiky. Zároveň 

mnohí uvádzali, že sa touto problematikou zaoberali len veľmi málo. To znamená, že tak 

kvantita ako aj kvalita týchto informácii je dosť nízka. Nechcem pritom znižovať význam 

a kvalitu osobnej interpretácie Písma a pochopenia Biblie založeného na živom vzťahu 

s Pánom Ježišom a priameho kontaktu s Duchom Svätým. Takisto nechcem podceňovať 

úroveň logiky a biblických vedomostí kresťanskej verejnosti. V skutočnosti ľudia vystihli 

množstvo biblických dôrazov, ako sme to videli pri druhej výskumnej otázke. Faktom však 

ostáva, že nedostatočné množstvo a nedostatočná hĺbka informácii je tu úplne zrejmá. 

Hypotézu H1 teda považujem za potvrdenú.  

Pri vyhodnocovaní druhej otázky musíme samozrejme rátať s tým, že pre respondentov 

pravdepodobne nebolo možné uviesť všetky detaily svojho názoru. Môj výskum teda skôr 

poukazuje na to, kde vnímajú najväčšie dôrazy. Ak teda takmer polovica respondentov 

hovorí, že neodpustiteľný hriech musí byť vykonaný pri plnom vedomí napriek tomu, že sa 

ich výskumník na túto otázku priamo nepýtal, zdá sa, že je to najširšie zastávaný názor. 

A skutočne je v plnom súlade s výsledkami našej exegézy. Dosť veľké množstvo 

respondentov zastáva názor, že tento hriech môže urobiť len veriaci človek, čo sa tiež veľmi 

podobá výsledkom našej exegézy. Rovnako ako názor, že tento hriech spočíva v zatvrdení 

srdca človeka.  

Názor, že tento hriech je stavom často neveriaceho človeka, ktorý nechce prijať vieru, ale 

z ktorého sa môže dostať, mi pripadá mimo možných interpretácii biblických textov k tejto 
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téme. Rovnako ako možnosť, že by sa jednalo o samovraždu, prípadne o nedostatok lásky 

k svojmu blížnemu. Tým nechcem tieto hriechy zľahčovať, ale nezdá sa, žeby práve toto mal 

na mysli Matúš v dvanástej kapitole svojho evanjelia. Výsledky našej exegézy takisto 

nesúhlasia s názorom, že neodpustiteľný hriech neexistuje.  

Názor väčšiny respondentov, ktorý majú utvorený názor na túto otázku, bol podľa tejto 

exegézy správny, ale nie úplný. Skutočne sa jedná o vedomé konanie proti Bohu, odmietnutie 

práce Ducha Svätého, pomenovanie jeho práce prácou diabla. Chýba však názor, že by sa 

mohlo jednať o odpadnutie. Navyše ľudia nevnímajú, žeby všetky tieto body mali byť 

prepojené a spolu súvisiace. Zdá sa, že každý vníma istú časť, ktorá tvorí podľa môjho 

odhadu zhruba tretinu celej otázky a podľa nej sa správa. Je tu aj niekoľko názorov, ktoré 

nesedia ani s jednou exegetickou alternatívou, je ich však dosť málo. Hypotéza H2 sa teda 

potvrdila, aj keď výskyt odlišných názorov bol relatívne zriedkavý. Skôr sa vyskytol problém 

neznalosti biblicky podložených názorov. Vzhľadom na nízke množstvo a kvalitu informácií 

je však názorová štruktúra kresťanskej verejnosti relatívne dosť blízka Biblii.   

Pozrime sa na porovnanie dopadu týchto názorov na život kresťanov s pôvodne 

zamýšľaným dopadom. Niekoľko respondentov sa trápilo otázkou, či tento hriech urobili, čo 

pravdepodobne skutočne nebol zámer textov o neodpustiteľnom hriechu. Toto si však väčšina 

respondentov uvedomuje a to je mimoriadne dôležité. Viacerí respondenti uviedli, že túto 

otázku skoro vôbec neriešili, čo je podľa môjho názoru opačný a tiež nie správny extrém. Zdá 

sa, že zámerom napríklad Matúša bolo skutočne varovať kresťanov pred týmto hriechom, 

a teda chcel, aby si boli dobre vedomí jeho existencie. Ani nulový vplyv ani prehnane veľký 

vplyv na život kresťana nie je správnou aplikáciou tohto a ostatných textov týkajúcich sa 

neodpustiteľného hriechu. Už o dosť bližšie sa jej môže blížiť snaha neriešiť príliš túto otázku 

s vedomím, že kresťan sa potrebuje sústrediť predovšetkým na to, čo má robiť a nie na to, čo 

nemá robiť. To je do veľkej miery aj zvesťou textov o neodpustiteľnom hriechu. Nemáme sa 

zaoberať možnosťou, čo ak odmietnem Ježiša, čo ak sa budem rúhať Duchu Svätému, ale 

máme sa sústrediť na to, aby naše srdce bolo pevne uprené na neho, pripravené kedykoľvek 

poslúchať všetky jeho príkazy.  

Niektorí spomenuli, že vďaka týmto textom majú uistenie, že tento hriech neurobili, 

pokiaľ ich Duch Svätý obviňuje z hriechov. Je to síce nepriama aplikácia, ale rozhodne 

správna. Takisto aj uistenie o Božej láske, ktorá nemá hraníc. Dôležité je, aby toto uistenie 

vždy išlo spoločne s varovaním, ktoré vníma asi polovica respondentov. Toto číslo by podľa 

môjho názoru malo byť vyššie. 
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Tento text by skutočne mal byť varovným prstom, aby sme ako kresťania nezaspali 

uprostred bojiska duchovnej vojny. Mal by nás varovať pred zatvrdnutím ako aj pred 

nesprávnym hodnotením práce Ducha. Tento vplyv na svoj život však žiaľ opísalo len veľmi 

málo respondentov.  

Ani jeden respondent neuviedol, že tento text pre neho znamená varovanie pred 

odpadnutím. Toto je podľa výsledkov nášho výskumu dosť dôležitý dôraz, ktorý si zjavne 

neuvedomujeme. Tento text by mal ľudí varovať, aby si dávali pozor na svoj postoj 

k Ježišovi, ale zdá sa, že kresťanská verejnosť si tohto rozmeru skoro vôbec nie je vedomá. 

Skutočne teda môžeme u kresťanov pozorovať niekoľko odklonov od pôvodne zamýšľaného 

dopadu biblických textov o neodpustiteľnom hriechu. Hypotézu H3 môžeme takisto 

považovať za potvrdenú.   

3.4.2 Odporúčania 

Aké sú teda moje odporúčania na základe tohto výskumu?   

Čo sa týka kvality a kvantity informácii, je potrebné hovoriť o tejto problematike. Je 

pravda, že netreba o nej hovoriť príliš veľa, v Biblii nájdeme množstvo tém, ktorým je tam 

venované oveľa viac priestoru. Na druhej strane toto je téma, o ktorej by mal mať kresťan 

dostatok informácií. A tieto informácie by sa mali zakladať na biblickej exegéze. Je potrebné 

povzbudiť ľudí, aby si vytvárali zvyk skúmania biblických textov vo svetle na jej základe, aby 

mali pri každej závažnej otázke čo najviac a čo najkvalitnejších informácií.  

Pokiaľ ide o obsah, navrhujem, aby sa hovorilo o všetkých hlavných dôrazoch týkajúcich 

sa neodpustiteľného hriechu, nielen o jednom, ktorý je pre dané spoločenstvo významný. 

Ľudia by mali poznať všetky aspekty, ktoré v tejto problematike videli autori novozmluvných 

kníh a zároveň tiež iné názory na túto problematiku. Toto by im mohlo poskytnúť akési 

trojrozmerné videnie celej otázky, kde by ju boli schopní vidieť z rôznych uhlov pohľadu.  

Čo sa týka aplikácie do kresťanského života, navrhujem neprestať hovoriť o potrebe 

citlivosti na Ducha Svätého, či už ide o hodnotenie jeho práce, o poslúchanie jeho príkazov 

alebo o úctivé správanie sa voči tejto vzácnej Bytosti. Zároveň by sme však mali aj 

v súvislosti s neodpustiteľným hriechom viac hovoriť o význame vernosti Ježišovi Kristovi. 

V dnešnej dobe, keď je veľký tlak na toleranciu voči všetkým náboženstvám, keď meno Ježiš 

je kameňom úrazu stále viac a viac, sú kresťania tlačení k tomu, aby sa vzdali viery v Ježiša. 

Namiesto toho im je navrhnuté, aby verili v boha moslimov, hinduistov či Židov. Potrebujeme 

si uvedomiť, že vzdať sa Ježišovho mena a pridať sa k tým, ktorý ho považujú za menej, než 

kým v skutočnosti je, je veľmi vážne a môže to viesť k neodpustiteľnému hriechu. Takisto je 
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potrebné pripraviť ľudí na to, že na strane opozície voči Ježišovi môžu byť vážení ľudia, ktorí 

sú však tak slepí, že ho nebudú schopní prijať ani pod váhou jasných dôkazov. My však 

napriek tomu musíme vytrvať a zostať verní nášmu Spasiteľovi a Pánovi.  
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4 Záver 

4.1 Zhodnotenie 

V tejto práci som sa pokúšal vytvoriť akúsi pomôcku, na základe ktorej by sa mohol 

čitateľ orientovať v probléme neodpustiteľného hriechu. Snažil som sa čo najdetailnejšie 

analyzovať vnímanie tejto otázky novozmluvnými autormi. Z tejto exegézy mi vyšli tri 

základné možnosti pre vysvetlenie neodpustiteľného hriechu, pričom mojim záverom bolo, že 

v konečnom obraze by mali byť zastúpené všetky tri. V prehľade rôznych názorov som 

poukazoval na to, že ľudia k tejto otázke veľmi často pristupovali zo strany svojich osobných 

dôrazov a len málokto hľadal spomínaný biblický pohľad. Pokiaľ tam biblický pohľad bol, 

väčšinou tam neboli zastúpené všetky tri spomínané dôrazy. Podobný výsledok vyšiel aj 

z výskumu medzi kresťanskou verejnosťou dnes. Ľudia si väčšinou robia názor na 

neodpustiteľný hriech na základe vlastných predpokladov a nie na základe štúdia pohľadu 

autorov biblických kníh. Napriek tomu sa však názory ľudí veľmi približujú biblickým 

názorom. Je však potrebné viac zdôrazniť aspekt odpadnutia ako aj povzbudiť kresťanskú 

verejnosť, aby sa snažila získavať viac informácií z hlbokej biblickej exegézy.   

4.2 Otvorenie diskusie 

Jedna z možných aplikácií výsledkov tejto práce pre kresťanov v spoločnosti dnes je ich 

použitie v prebiehajúcom inter-religióznom dialógu. Spomínal som, že text v Mt 12:22-37 bol 

pravdepodobne adresovaný do situácie napätia medzi kresťanmi a Židmi. Židia totiž odmietali 

prijať Ježiša Krista ako Božieho Syna. Posolstvom Matúša je, aby sa kresťania nevracali späť, 

aby sa nevzdali svojej viery v Ježiša Krista, pretože by to mohol byť neodpustiteľný hriech.  

Známy židovský filozof Martin Buber vyjadruje názor, podľa ktorého kresťania 

prepožičiavajú Bohu určitú ľudskú tvár a týmto obrazom zakrývajú Nezobraziteľného.164 

Kresťania túto tvár použili ako svoju pomôcku na cestu týmto svetom. On sám pritom Ježiša 

vníma ako veľkého brata.165 Týmto nás akoby volal k spolupráci za predpokladu, že 

nebudeme trvať na Ježišovom božstve.  

Martin Buber veľmi správne podotýka, že človek nesmie dávať Bohu žiadnu fyzickú 

podobu. Mojou otázkou však je, či tento brilantný mysliteľ nezabudol, že Boh takúto podobu 

                                                 
164 BUBER, M. Dvojí víra. In KUSCHEL, K. J. Teologie 20. století. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1995. s. 195. 
165 BUBER, M. Dvojí víra. In KUSCHEL, K. J. Teologie 20. století. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1995. s. 192. 
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na seba zobrať môže. A my kresťania veríme, že to skutočne urobil v podobe svojho Syna 

Ježiša Krista. Jemu patrí všetka sláva za to, čo urobil pre nás na kríži.  

Keď sme ako kresťania v dialógu s ostatnými náboženstvami, nesmieme zabudnúť na to, 

že viera v Ježiša ako v Božieho Syna je to, čo vždy oddeľovalo kresťanstvo či už od 

židovstva, ale aj od ostatných náboženstiev. Aj keď chceme byť ústretoví a priateľskí, 

nesmieme zabúdať, že naša zodpovednosť voči Bohu je väčšia, ako zodpovednosť voči 

ľuďom. A Ježiš hovorí jasne: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde 

cezo mňa.“ (J 14:6) Verím, že vzdať sa pravého života znamená riskovať upadnutie do 

neodpustiteľného hriechu. A toto nestojí za to riskovať za žiadnych okolností. Sme však my 

kresťania odhodlaní ísť za ním, nech sa deje čokoľvek?  

 

 



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 87 - 

Zoznam použitej literatúry 

Pramene 

ATHANASIUS, Four Discourses against the Arians. In Schaff, P. – Wace, H. eds.: A Select 
Library of the Christian Church: �icene and Post-�icene Fathers, vol 4. 1st edition. 
Peabody  : Hendrickson Publishers, 1994. 606 s. ISBN 1-56563-120-X. 

AUGUSTIN, Sermons on Selected Lessons of the New Testament. In Schaff, P. ed.: A Select 
Library of the Christian Church: �icene and Post-�icene Fathers, vol 6. 1st edition. 
Peabody : Hendrickson Publishers, 1994. 551 s. ISBN 1-56563-102-1. 

BEDE THE VENERABLE. In epistulas septem catholicas. In Bray, G. ed.: Ancient Christian 
Commentary on Scripture, �ew Testament XI. 1st edition Downers Grove : InterVarsity 
Press, 2000. 288 s. ISBN 0-8308-1496-5.  

Biblia, Slovenský ekumenický preklad. 1. vydanie. Banská Bystrica : Slovenská biblická 
spoločnosť, 2007. 1211 s. ISBN 978-80-85486-44-5. 

CALVIN, J. Commentaries on the Epistle to the Hebrews. 1st edition. Grand Rapids : 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1949. 448 s. 

CHRYSOSTOM, The Gospel of St. Matthew. In Schaff, P. ed.: A Select Library of the 
Christian Church: �icene and Post-�icene Fathers, vol 10. 1st edition. Peabody : 
Hendrickson Publishers, 1994. 551 s. ISBN 1-56563-109-9. 

Didaché. In Spisy apoštolských otcov. 2. vydanie. Bratislava : EBF UK, 2004. 365 s.  

Hermasov pastier. In Spisy apoštolských otcov. 2. vydanie. Bratislava : EBF UK, 2004. 365 s.  

IRENAEUS, Adversus haereses. In Roberts, A. – Donaldson, J. eds.: The Writings of the 
Fathers Down to A.D. 325: Ante-�icene Fathers, vol 1. 1st edition. Peabody : 
Hendrickson Publishers, 1994. 601 s. ISBN 1-56563-083-1. 

LUTHER, M. The Bondage of the Will. 1st edition Westwood : Fleming H. Revell Company, 
1957. 322 s.  

ORIGENES, Origen’s Commentary on the Gospel of John. In Menzies, A. ed.: The Writings 
of the Fathers Down to A.D. 325: Ante-�icene Fathers, vol 9. 1st edition. Peabody : 
Hendrickson Publishers, 1994. 533 s. ISBN 1-56563-091-2. 

The Greek �ew Testament. 4th edition. [U.S.A.] : United Bible Societies, 1993. 1121 s. ISBN 
3-438-05110-9. 

Tomášovo evangelium. In Dus, J. A. - Pokorný, P. eds.: �eznámá evangelia (�ovozákonní 
apokryfy I). 1.vydání. Praha : Vyšehrad, 2001. 461 s. ISBN 80-7021-406-6. 

 



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 88 - 

Sekundárna literatúra 

BARCLAY, W. The Gospel of Matthew, Vol. 2. 2nd edition. Philadelphia : The Westminster 
Press, 1958. 417 s.  

BERKOUWER, G. C. Sin. 2nd printing, 1977. Grand Rapids : William B. Eerdmans 
Publishing Company, 1971. 599 s.  

BROOKS, A. J. – WINBERY, C. L. Syntax of �ew Testament Greek.. 1st edition. 
Washington : University of America, 1979. 179 s. ISBN 0-8191-0473-6. 

DELITZSCH, F. Kommentar zum Hebräerbrief. 1. Auflage. Giessen/Basel : Brunnenverlag, 
1989. 769 s. ISBN 3-7655-9225-0. bbž:11 

ELLINGWORTH, P. The Epistle to Hebrews. 1st edition. Grand Rapids : William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1993. 764 s. ISBN 0-8028-2420-X. BBž:12 

FEE, G. D. �ew Testament Exegesis. 3rd edition. Louisville : Westminster John Knox Press, 
2002. 195 s. ISBN 0-664-22316-8. 

FRANCE, R. T. The Gospel of Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Wwilliam B: Eerdmans 
Publishing Company, 2007. 1169 s. ISBN 978-0-8028-2501-8. 

GAVORA, P. Výskumné metódy v pedagogike. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, 1993. 203 s. ISBN 80-223-1005-0.  

GELDENHUYS, N. G. The Gospel of Luke. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans 
Publishing Company, 1951. 685 s. ISBN 0-8028-2503-6. bbl:1 

GUNDRY, R. H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1993. 1069 s. ISBN 0-8028-3698-4. bbmk:20 

KEENER, C. S. Bible Background Commentary: �ew Testament. 1st edition. Downers Grove 
: InterVarsity Press, 1993. 831 s. ISBN 0-8308-1405-1. 

HENDRIKSEN, W. The Gospel of Matthew. 4th printing, 1989. Edinburgh : The Banner of 
Truth Trust, 1974. 1015 s. ISBN 0-85151-192-9. 

KUSCHEL, K. J. Teologie 20. století. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1995. 464 s. ISBN 80-
7021-074-5. 

LANE, W. L. Hebrews 1-8. 1st edition. Dallas : Word Books, Publisher, 1991. 211 s. ISBN 0-
8499-0246-0. bbž:18 

LIGUŠ, J. Biblická hermeneutika. 1. vydanie. Banská Bystrica : ZEC, 2002. 185 s. ISBN 80-
88945-63-1. 

LLOYD-JONES, M. Life in Christ. 1st edition. Wheaton : Crossway Books, 2002. 735 s.  
ISBN 1-58134-439-2. 

LOCHMAN, J. M. Desatero. 1. vydání. Praha : Kalich, 1994. 154 s. ISBN 80-7017-828-0. 



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 89 - 

MARTIN, R. P. �ew Testament Foundations, Vol.1: The Four Gospels. 2nd edition. Grand 
Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1985. 326 s. ISBN 0-8028-0075-0. 

MCNEILE, A. H. The Gospel According to St. Matthew. 1st edition. Grand Rapids : Baker 
Book House, 1915 (1980 print). 448 s. ISBN 0-8010-6099-0. 

MORRIS, L. The Gospel according to Matthew. 1st edition. Leicester : Inter-Varsity Press, 
1992. 781 s. ISBN 0-85111-338-9. 

NEEDHAM, N. R. 2000 Years of Christ’s Power, Part Two: The Middle Ages. 1st edition.  
London : Grace Publications Trust, 2000. 456 s. ISBN 0946462-569.  

POKORNÝ, P. Úvod do exegeze. 1. vydání. Praha : Kalich, 1979. 189 s.  

SÁZAVA, Z. Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. 1. vydání. Brno : L. Marek, 
2001. 160 s. ISBN 80-86263-16-9. 

SCOTT, E. F. The Literature of the �ew Testament. 17th printing, 1955. New York : 
Columbia University Press, 1936. 312 s. ba:73 

STEIN, R. H. The Synoptic Problem. 1st edition. Grand Rapids : Baker Books, 1994. 292 s.  
ISBN 0-8010-2019-0. 

STEIN, R. H. Mark. 1st edition. Grand Rapids : Baker Academic, 2008. 823 s. ISBN 978-0-
8010-2682-9.  

STOCK, A. The Method and Message of Matthew. 1st edition. Collegeville : The Liturgical 
Press, 1994. 443 s. ISBN 0-8146-5022-8. 

STOTT, J. R. W. Epistles of John. 8th printing, 1981. Leicester : InterVarsity Press, 1964. 
230 s. ISBN 0-85111-615-9.  

ŠVEC, Š., a kol. Metodológia vied o výchove. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 1998. 303 s. 
ISBN 80-88778-73-5 

TANNEHILL, R. C. Luke. Nashville : Abingdon Press, 1996. 378 s. ISBN 0-687-06132-6. 
bbl:23 

VOGEL, F. Hřích proti Duchu Svatému. 1. vydání. Praha : Evangelická církev metodistická, 
1992. 56 s. ISBN 80-85013-37-4.  

WATKIN-JONES, H. The Holy Spirit in the Mediaeval Church. 1st edition. London : The 
Epworth Press 1922. 366 s.   

 

 

 

 

 



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 90 - 

Použité encyklopédie alebo slovníky 

KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the �ew Testament, Vol. I. 2nd printing, 1987. 
Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1964. 793 s.  

KITTEL, G. ed. Theological Dictionary of the �ew Testament, Vol. IV. 2nd printing, 1990. 
Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1972. 620 s.  
ISBN 0-8028-2252-9. 

KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. eds. Theological Dictionary of the �ew Testament, Vol. VIII. 
2nd printing, 1988. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. 
1126 s. ISBN 0-8028-2246-0. 

 

Elektronické dokumenty alebo ich časti   

CARSON, D. A. Blasphemy against the Spirit (12:30-32). In The Expositor's Bible 
Commentary: Volume 8. 291. [CD-ROM] Ver. 6.0 Grand Rapids: Zondervan Publishing 
House, 1984.  

MILLER, J. E. Hawthorne and Melville: The Unpardonable Sin. In PMLA [online]. Vol. 70, 
No. 1 (Mar., 1955), pp. 91-114. [cit. 9.4.2011] URL:  http://www.jstor.org/pss/459840  

WESSEL, W. W. Charged with demon possession (3:22-30). In The Expositor's Bible 
Commentary: Volume 8. 291. [CD-ROM] Ver. 6.0 Grand Rapids: Zondervan Publishing 
House, 1984. 

 



Diplomová práce           Problém neodpustitelného hříchu v NZ 

- 91 - 

 Problém neodpustitelného hříchu v nové smlouvě,  
pneumatolgicko – hamartologický pohled 

The problem of the unpardonable  sin in the New Testament, 
pneumatologico – hamartological view 

 
 
 

Timotej Hanes 
 
 
 

In this thesis I was trying to create a guide to help people orientate themselves in the problem 

of the unpardonable sin. I analyzed the New Testament books authors’ perception of this 

problem. Out of the exegesis three basis options for explaining the unpardonable sin came 

out. My deduction was that all three of them should have a part in the final picture. In the 

overview of different opinions I was pointing to the fact, that people often approach this 

question from the standpoint of their personal interests and there are few who try to search for 

the biblical point of view mentioned above. If they were indeed trying to interpret the biblical 

point of view, usually they did not recognize all three of the important points we have seen in 

the exegesis. The empirical survey gave us very similar results. People usually create their 

opinion based on their own assumptions and not on the basis of the study of the point of view 

of the New Testament books authors. In spite of this fact we have found out that their 

opinions are quite similar to biblical ones. It is, however, important to emphasize the aspect of 

apostasy as well as to encourage the Christian public to look for more information, that come 

out of  a profound biblical exegesis.  

 
 


