
diel dvadsiaty... 



 
Zopakovanie 
 

Náboženstvo – liturgia, sobota, prikázania,… – 
sú na to, aby pomohli človekovi žiť s Bohom. Ak 
mu v tom nepomáhajú, sú zlé… 

POZOR! Dnes si to často zamieňame s „pocitom 
príjemna“ a berieme to tak, že „ak sa nám dačo 
nechce“, alebo ôje to ťažké“, tak to nemusíme, 
veď boh predsa nechce, aby sme sa trápili.  

V SKUTOČNOSTI Boh nás trénuje k zbožšteniu – 
preto často to, čo k spáse vedie, je ťažké a v 
danom čase nepríjemné (Úzka cesta!), zatiaľ čo 
„príjemné“ a „pohodlné“ často vedie opačným 
smerom (Široká cesta). 

Zázraky a znamenia sú znakom nadprirodzena, 
ale nie nutne Boha. To, že niekto koná 
znamenia a zázraky ešte nie je dôkaz toho, že je 
naozaj od Boha. Dokonca ani vtedy, ak navonok 
dotyčný recituje modlitby, hovorí o Bohu, či 
vyslovuje Kristovo Meno!  

ROZHODUJÚCE JE OVOCIE – to znamená 
skutočné uzdravenie, skutočné oslobodenie, 
skutočný život s Bohom, skutočná premena 
človeka! 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Hriech proti Duchu (Mt 12,30–50) 

30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.  31 Preto vám hovorím: 
Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.  32 Ak niekto povie niečo 
proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.  33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.  34 Hadie 
plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.  36 No hovorím vám: Ľudia 
sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa svojich slov 
budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený."  38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a 
farizeji: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba."  39 On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie 
žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.  40 Lebo ako bol Jonáš tri dni 
a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.  41 Mužovia z Ninive 
vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je 
niekto väčší ako Jonáš!  42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona 
z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!  43 Keď 
nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde.  44 Vtedy si 
povie: “Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.” Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a 
vyzdobený.  45 Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa 
tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením."  
46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.  47 Ktosi mu 
povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."  48 On však odvetil tomu, čo 
mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"  49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: 
"Hľa, moja matka a moji bratia.  50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka." (Mt 12,30-50 SSV) 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Kto nie je so mnou… nezhromažďuje…  – tento príklad čerpá z 
pastierskeho pozadia: Kto nezhromažďuje stádo so mnou, ten ho 
trhá, rozháňa (gr. skorpizó) znamená pôvodne rezať niečo na kusy, 
následne sa používalo o ľuďoch, ktorí boli napríklad nepriateľom 
úplne rozprášení na všetky strany, rozohnaní).  

Odráža sa tu to, čo Pavol opíše slovami: „…čo si  [Boh]… predsavzal  10 
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na 
nebi aj čo je na zemi. … 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad 
všetkým za hlavu Cirkvi,  23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa 
všetko vo všetkom.“ (Ef 1,9-23 SSV) 

Boží plán spásy spočíva v zjednotení všetkého v Kristovi, v Jeho Tele – a 
týmto Telom i zjednotením i Božím plánom je Jeho Cirkev, ako svedčí 
Ježiš aj inde: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím 
priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“ (Jn 
10,16 SSV) 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Kto nie je so mnou… nezhromažďuje…  – tento príklad čerpá z 
pastierskeho pozadia: Kto nezhromažďuje stádo so mnou, ten ho 
trhá, rozháňa (gr. skorpizó) znamená pôvodne rezať niečo na kusy, 
následne sa používalo o ľuďoch, ktorí boli napríklad nepriateľom 
úplne rozprášení na všetky strany, rozohnaní).  

Odráža sa tu to, čo Pavol opíše slovami: „…čo si  [Boh]… predsavzal  10 
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na 
nebi aj čo je na zemi. … 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad 
všetkým za hlavu Cirkvi,  23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa 
všetko vo všetkom.“ (Ef 1,9-23 SSV) 

Boží plán spásy spočíva v zjednotení všetkého v Kristovi, v Jeho Tele – a 
týmto Telom i zjednotením i Božím plánom je Jeho Cirkev, ako svedčí 
Ježiš aj inde: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím 
priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“ (Jn 
10,16 SSV) 

„„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili 
kresťania prvých čias. (Hermasov Patier 8,1). Boh 
stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom 
živote. Táto účasť či spoločenstvo sa uskutočňuje 
„zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto 
„zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je cieľom 
všetkých vecí (sv. Epifánius, Panarion 1,1,5). Aj 
bolestné udalosti, ako pád anjelov a hriech 
človeka, dopustil Boh iba ako príležitosť a 
prostriedok, aby rozvinul celú silu svojho ramena 
a plnú mieru lásky, ktorú chcel dať svetu: „Ako 
totiž jeho [Božia] vôľa je dielom a toto [dielo] sa 
volá svet, tak aj jeho zámer je spása ľudí a tento 
[zámer] bol nazvaný Cirkev.“ (Klement 
Alexandrijský, Paedagogus 1,6,27,2).“  

(KKC 760). 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie – pretože kvôli tomu sa 
Boh stal človekom a prišiel k nám: 

„Ako žijem, hovorí Pán, Jahve, nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale 
aby sa bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil. Vráťte, vráťte sa zo svojich zlých 
ciest, prečože by ste mali zomrieť, Izraelov dom?!“ (Ez 33,11 SSV) 

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,  
15 aby každý, kto verí, mal v ňom večný život."  16 Veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život.  17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa 
skrze neho svet spasil.“  (Jn 3,14-17 SSV) 

„Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám 
odovzdal slovo zmierenia.“ (2 Kor 5,19 SSV) 

„Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom,  4 ktorý chce, aby boli 
všetci ľudia spasení a poznali pravdu.” (1 Tim 2,3-4 SSV) 

Všetky tieto texty v sebe obsahujú dve dôležité informácie: 

- Boh odpustil všetkým všetko a nechce nikoho odsúdiť, ale všetkých 
zachrániť a spasiť; 

- ale aby mohli byť všetci zachránení, musia splniť isté nevyhnutné 
podmienky: poznať pravdu, zanechať hriech, zmieriť sa s Bohom a prísť k 
Nemu v Kristovi a v Ňom nájsť Večný Život. 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to –  

Dôvod nájdeme u apoštola Petra, ktorý hovorí: 

„34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh 
nenadŕža nikomu,  35 ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho 
bojí a koná spravodlivo.“ (Sk 10,34-35 SSV) 

- nenadŕža: gr. prosopolemteo, robiť nespravodlivé rozdiely medzi ľuďmi tým, že 
niekoho považujeme za horšieho od iného na základe vonkajšieho výzor a pod.  
- bojí: gr. fobeomai, mať z niečoho strach, bázeň pred niečím. 

a u apoštola Pavla, ktorý vysvetľuje: 

„6 On odplatí každému podľa jeho skutkov:  7 večným životom tým, 
čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a 
nesmrteľnosť,  8 hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú 
pravde a oddávajú sa neprávosti.“  (Rim 2,6-8 SSV) 

- skutky: gr. ergón, dielo, to, o čo usilujeme, na čom pracujeme, vynakladáme na to 
zdroje ako čas, námahu, peniaze,… 
- vytrvalosť, gr. hypomoné, vytrvať aj napriek nepriazni, odporu, súženiu,… 
- sláva, gr. doxa, ocenenie od iných, v Písme označujúce skvelosť, dokonalosť. V 
kresťanstve sa používa aj na označenie pravovernej náuky, ktorá je našou slávou. 
- česť, gr. timé, vnútorná hodnota a cena niečoho, česť,  
- nesmrteľnosť, gr. aftarsia, neporušenosť, stálosť, spoľahlivosť, nepoškvrnenosť 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to –  

Pridajme ešte Ježišove slová: 

„Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v 
tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a 
neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: 
Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ 
(Mt 7,22-23 SSV) 

SÚHRN je potom veľmi jednoduchý: 

1) Nezáleží na „zvuku“ – či niekto pozná Boha ako YHWH, alebo či 
vzýva a uctieva Syna Božieho ako „Ježiša“. Sú ľudia, ktorí to robia a 
predsa sú zatratení, pretože svojimi skutkami a dielami Krista celý 
život vytrvalo odmietali. 

2) Boh je „Pravda“ a je „Láska“ a je „Svätý“ – a každý, kto toto, 
akokoľvek, ale zato úprimne a z celého srdca hľadá „vytrvalosťou v 
dobrých skutkoch“, hľadá Boha – a nájde Ho, pretože sám Boh 
svedčí: „toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem” (Jn 6,37 SSV). 

3) Boh tak nikomu nenadŕža podľa toho,  ako sa javí navonok. 
Súdi podľa skutkov (Rim 2,6) a srdca (1Sam 16,7).  



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to –  

Pridajme ešte Ježišove slová: 

„Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v 
tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a 
neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: 
Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ 
(Mt 7,22-23 SSV) 

SÚHRN je potom veľmi jednoduchý: 

1) Nezáleží na „zvuku“ – či niekto pozná Boha ako YHWH, alebo či 
vzýva a uctieva Syna Božieho ako „Ježiša“. Sú ľudia, ktorí to robia a 
predsa sú zatratení, pretože svojimi skutkami a dielami Krista celý 
život vytrvalo odmietali. 

2) Boh je „Pravda“ a je „Láska“ a je „Svätý“ – a každý, kto toto, 
akokoľvek, ale zato úprimne a z celého srdca hľadá „vytrvalosťou v 
dobrých skutkoch“, hľadá Boha – a nájde Ho, pretože sám Boh 
svedčí: „toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem” (Jn 6,37 SSV). 

3) Boh tak nikomu nenadŕža podľa toho,  ako sa javí navonok. 
Súdi podľa skutkov (Rim 2,6) a srdca (1Sam 16,7).  

Sú teda isto ľudia, ktorí z nejakých dôvodov odmietajú ú 
neprijímajú Krista pretože majú skreslený obraz o Ňom, či Ho 
vôbec nepoznajú ako osobu a meno – možno niektorí ateisti, či 
inoverci,… Súčasne ale milujú dobro, ktoré Kristus reprezentuje 
– a teda môžu byť Duchom uzdravení a očistení a teda im bude 
„odpustené“: 

„„Keďže Kristus zomrel za všetkých a konečné povolanie človeka 
je v skutočnosti len jedno, a to Božie, máme veriť, že Duch Svätý 
dáva všetkým možnosť, aby spôsobom známym Bohu mali účasť 
na tomto veľkonočnom tajomstve.“ Každý človek, ktorý hľadá 
pravdu a plní Božiu vôľu tak, ako ju pozná, môže byť spasený, 
hoci nepozná Kristovo evanjelium a jeho Cirkev.“ 

(KKC 1260) 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí –  

Duch Svätý je ale ten, ktorý Božie Dielo uskutočňuje: 

„Duch adoptívneho synovstva zbožšťuje veriacich, (porov. 2Pt 1,4 „aby 
ste sa ... stali účastnými na Božej prirodzenosti”) lebo ich životne spája s 
jednorodeným Synom, Spasiteľom.“ (KKC 1129) – nie formálne, ale 
„životne“, čiže spôsobom života a konania, porov.: „Ale nespasí sa, hoci 
je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone 
Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.*““ (KKC 837) 

„Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. … vy nežijete 
telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto 
nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“  (Rim 8,14.9 SSV) – všimnime si, 
že „mať Kristovho Ducha“ sa zase prejavuje nie v slovách, ale v spôsobe 
života a konania, podľa slov Jána: „nemilujme len slovom a jazykom, ale 
skutkom a pravdou“ (1 Jn 3,18 SSV) 

„Modlitba, půst, bdění a jiné skutky křesťana, i když jsou samy o sobě 
vynikající, nejsou cílem křesťanského života …Vlastním cílem 
křesťanského života je nabýt Ducha svatého.“ (sv. Serafím Sárovský) 

* hebr. léb, nie sídlo citov, ale naopak, ťažisko, centrum, stred, „bytostné JA“ človeka. 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí –  

Duch Svätý je ale ten, ktorý Božie Dielo uskutočňuje: 

Kto protirečí Duchu…: nejde ani tak o to povedať niečo formálne 
proti osobe Ducha Svätého, ako skôr o protirečenie Duchu 
Svätému v zmysle odporovania Jeho konaniu, ako to interpretuje 
diakon Štefan: „Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy 
vždy odporujete Duchu Svätému“ (Sk 7,51 SSV). 

Presne toto robili farizeji, keď na Kristove skutky hovorili: „Tento 
len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov“ 
(Mt 12,24 SSV). Všimnime si: 

- Navonok nič nehovorili proti osobe osobe Ducha Svätého; 

- ale „protirečili“ a odporovali Jeho konaniu a dielu – a tým 
samých seba z neho vylučovali. 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí –  

Duch Svätý je ale ten, ktorý Božie Dielo uskutočňuje: 

Kto protirečí Duchu…: nejde ani tak o to povedať niečo formálne 
proti osobe Ducha Svätého, ako skôr o protirečenie Duchu 
Svätému v zmysle odporovania Jeho konaniu, ako to interpretuje 
diakon Štefan: „Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy 
vždy odporujete Duchu Svätému“ (Sk 7,51 SSV). 

Presne toto robili farizeji, keď na Kristove skutky hovorili: „Tento 
len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov“ 
(Mt 12,24 SSV). Všimnime si: 

- Navonok nič nehovorili proti osobe osobe Ducha Svätého; 

- ale „protirečili“ a odporovali Jeho konaniu a dielu – a tým 
samých seba z neho vylučovali. 

Ako teda učí Písmo a tradícia Cirkvi: 
 
• nakoniec nebude záležať na vonkajších prejavoch a slovách, 
prednesených z nevedomosti, alebo z nevedomky skreslených 
názorov – všetko môže byť odpustené a všetko odpustené bude 
(ba dokonca už je); 

• záleží ale na vnútornom príklone srdca ku Kristovi ako Dobru, 
Pravde, Láske,… Kto takto Krista hľadá – hoci aj nie po Mene, ale 
hľadá „slávu (= pravdu), česť (= dokonalosť) a nesmrteľnosť (= 
nepoškvrnenú svätosť)“ podľa miery svojich možností a poznania, 
nájde Krista a bude v Ňom oslávený „večným životom“, ako svedčí 
Pavol a ako dosvedčuje Cirkev: „‘Lebo tí, čo bez vlastnej viny 
nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným 
srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami 
plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú 
spásu.‘ (Lumen gentium 16)“ (KKC 847) 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí –  

Duch Svätý je ale ten, ktorý Božie Dielo uskutočňuje: 

Kto protirečí Duchu…: nejde ani tak o to povedať niečo formálne 
proti osobe Ducha Svätého, ako skôr o protirečenie Duchu 
Svätému v zmysle odporovania Jeho konaniu, ako to interpretuje 
diakon Štefan: „Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy 
vždy odporujete Duchu Svätému“ (Sk 7,51 SSV). 

Presne toto robili farizeji, keď na Kristove skutky hovorili: „Tento 
len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov“ 
(Mt 12,24 SSV). Všimnime si: 

- Navonok nič nehovorili proti osobe osobe Ducha Svätého; 

- ale „protirečili“ a odporovali Jeho konaniu a dielu – a tým 
samých seba z neho vylučovali. 

Ako teda učí Písmo a tradícia Cirkvi: 
 
• Kto ale Kristovi vnútorne odporuje – čiže odporuje Jeho dielu, 
odporuje samotnej idei Božieho Života ako Lásky, Svätosti, Pravdy, 
Jednoty spoločenstva,… – ten s ním nikdy a nijako nemôže nijakú 
jednotu vytvoriť a nemôže byť nijako spasený nie preto, že by ho 
Boh odmietol, ale preto, že on sám neprekonateľne odmietol 
Boha.  

Na toto naráža aj Katechizmus, keď hovorí:  

„Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku 
cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a 
predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.“ (KKC 846),  

alebo „nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, 
lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“ (KKC 837)  



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí –  

Duch Svätý je ale ten, ktorý Božie Dielo uskutočňuje: 

Kto protirečí Duchu…: nejde ani tak o to povedať niečo formálne 
proti osobe Ducha Svätého, ako skôr o protirečenie Duchu 
Svätému v zmysle odporovania Jeho konaniu, ako to interpretuje 
diakon Štefan: „Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy 
vždy odporujete Duchu Svätému“ (Sk 7,51 SSV). 

Presne toto robili farizeji, keď na Kristove skutky hovorili: „Tento 
len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov“ 
(Mt 12,24 SSV). Všimnime si: 

- Navonok nič nehovorili proti osobe osobe Ducha Svätého; 

- ale „protirečili“ a odporovali Jeho konaniu a dielu – a tým 
samých seba z neho vylučovali. 

Ako teda učí Písmo a tradícia Cirkvi: 
 
• Tento postoj úplného odklonu od Krista vyjadruje aj tradičný 
zoznam Hriechov proti Duchu Svätému Katolíckej Cirkvi: 
 
1. opovážlivo sa spoliehať na Milosrdenstvo Božie (a čo veď sa 
vyspovedám)  
2. pochybovať o Milosrdenstve Božom a oddať sa zúfalstvu (mne 
už nik nemôže pomôcť) 
3. odporovať poznanej zjavenej pravde (a ktovie, ako to je, a to je 
len názor Cirkvi a ja si myslím, že dôležité je niečo iné,…)  
4. závidieť blížnemu milosť Božiu  
5. zatvrdiť si srdce oproti spasiteľnému napomenutiu (dajte mi 
pokoj, mne je dobre ako je, ja sa meniť nebudem, nájdem si radšej 
niekoho, kto mi bude vyhovovať a nie ma napomínať) 
6. zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti (som v poriadku, 
nepotrebujem obrátenie,…). 



Hriech proti Duchu 

30 Kto nie je so mnou, je proti 
mne, a kto nezhromažďuje so 
mnou, rozhadzuje.  31 Preto 
vám hovorím: Ľuďom sa 
odpustí každý hriech i 
rúhanie, ale rúhanie proti 
Duchu sa neodpustí.  32 Ak 
niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu 
to. Kto by však povedal niečo 
proti Duchu Svätému, tomu 
sa neodpustí ani v tomto 
veku, ani v budúcom. 

• neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom – Týmto vekom je 
tento svet a pozemský život. „Budúcim vekom“ je vek večnosti. 

Je to celkom jasný odkaz na očistec, ako ho chápe Katolícka Cirkev 
a spočíva v nasledovnom: 

- Spása vyžaduje objektívne kvality. 

- Niektorí mali to šťastie, že mohli dôkladne Krista a s Jeho 
pomocou dosiahli dokonalosť a svätosť už tu, na zemi. 

- Iní zase nemali tak dokonalé podmienky (nikdy o Kristovi 
nepočuli, boli oklamaní propagandou, neskoro ho spoznali,…) a 
nedokázali to úplne. Tým Boh ponúka „odpustenie“, čiže očistenie 
a dosiahnutie potrebnej dokonalosti aj keď už zomreli. 

- Ale u tých, ktorí vedome a dobrovoľne odmietajú to, čím Kristus 
Boh, jeho Cirkev a Nebeské Kráľovstvo je, tam už niet čo riešiť. Oni 
to všetko odmietli – a teda ani neprijímajú od Boha ani jeho 
odpustenie, ani netúžia po očistení od hriechu, ktorý vedome a 
dobrovoľne pred Bohom uprednostnili, ako učí Katechizmus: 
„Smrteľný hriech … odvracia človeka od Boha … tým, že človek 
dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom.“ (KKC 1855) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Zásadná je identita, nie vonkajšok 

33 Vypestujte dobrý strom a 
bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a 
bude zlé aj jeho ovocie. Lebo 
strom možno poznať po 
ovocí.  34 Hadie plemeno, ako 
môžete hovoriť dobre, keď 
ste zlí? Veď z plnosti srdca 
hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu 
dobré veci a zlý človek vynáša 
zo zlého pokladu zlé.  36 No 
hovorím vám: Ľudia sa budú v 
deň súdu zodpovedať z 
každého daromného slova, 
ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa 
svojich slov budeš 
ospravedlnený a podľa 
svojich slov budeš odsúdený." 

• dobrý strom – Ježiš neprikazuje zmenu ovocia, ale zmenu 
stromu. Kresťanstvo nie je o vonkajších skutkoch, ale o zmene 
identity. 

Na rozdiel od protestantizmu, ktorý chápe odpustenie prevažne právne – 
stále som hriešnik a hreším, nič sa na mne nemení, len Boh mi už hriechy 
nezapočítava netrestá ma za ne – kresťania od počiatku vnímali 
odpustenie ako akt obnovy a premeny človeka:  

„Vraví sa, že za starcom prišiel jeho žiak a opýtal sa: „Podľa čoho spoznám, 
že mi Boh odpustil hriech?“ A starec odpovedal: „Podľa toho, že sa už viac 
tohto hriechu nedopúšťaš“, – čiže si Božou milosťou natoľko premenený, že 
už sa Ti „nežiada“ hrešiť a už ani nemôžeš hrešiť, lebo To sám od seba 
nechceš.  

Tak, ako hovorí Písmo: „Viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom 
hriechu niet.  6 Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani 
nepoznal. … 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva 
jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha“ (1 Jn 3,3-9 SSV)  
a inde: „Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, 
ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne“ (1 Jn 5,18 SSV). 



Zásadná je identita, nie vonkajšok 

33 Vypestujte dobrý strom a 
bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a 
bude zlé aj jeho ovocie. Lebo 
strom možno poznať po 
ovocí.  34 Hadie plemeno, ako 
môžete hovoriť dobre, keď 
ste zlí? Veď z plnosti srdca 
hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu 
dobré veci a zlý človek vynáša 
zo zlého pokladu zlé.  36 No 
hovorím vám: Ľudia sa budú v 
deň súdu zodpovedať z 
každého daromného slova, 
ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa 
svojich slov budeš 
ospravedlnený a podľa 
svojich slov budeš odsúdený." 

• vypestujte – Táto premena nie je dielom iba Božej milosti, ale aj 
našim dielom. Deje sa tak podľa slov Písma: 

„Láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho 
prikázania nie sú ťažké.  4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. 
A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.  5 Veď kto iný 
premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?“  (1 Jn 5,3-5 SSV) 

- Vierou prijímame Krista ako Boha; 
- preto veríme posolstvu Evanjelia, ktoré nám priniesol; 
- a teda prijímame novú identitu, o ktorej nám hovorí, že: 

Boh je našim Otcom, my sme Jeho deti, Božie deti, Nebo je našou vlasťou a 
domovom, kde sme Kristovými spoludedičmi a spoluvládcami, že Cirkev je 
našou novou rodinou a Božie Kráľovstvo je našim novým „biznisom“, 
pretože je to už aj naše kráľovstvo, sme predsa Boží dedičia a teda 
Kráľovstvo Nebies je už aj našim rodinným majetkom! 

- Ak sme vierou prijali túto identitu a nechali sa Duchom vbudovať do 
Cirkvi, kde sa všetko toto završuje a uskutočňuje – potom nám je hriech 
cudzí a neprirodzený a preto, slovami Písma, nehrešíme; 

- ale ak sme neuverili – potom sme stále svetskí ľudia a potom je pre nás 
hriech normálny a je to život bez hriechu, ktorý nám pripadá neprirodzený, 
ťažký, smutný a nakoniec nemožný! 



Zásadná je identita, nie vonkajšok 

33 Vypestujte dobrý strom a 
bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a 
bude zlé aj jeho ovocie. Lebo 
strom možno poznať po 
ovocí.  34 Hadie plemeno, ako 
môžete hovoriť dobre, keď 
ste zlí? Veď z plnosti srdca 
hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu 
dobré veci a zlý človek vynáša 
zo zlého pokladu zlé.  36 No 
hovorím vám: Ľudia sa budú v 
deň súdu zodpovedať z 
každého daromného slova, 
ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa 
svojich slov budeš 
ospravedlnený a podľa 
svojich slov budeš odsúdený." 

• aký strom, také ovocie… – presne na už povedané naráža aj 
Ježiš, keď hovorí, že nakoniec naše skutky a konanie vždy bude a 
ostane „poplatné“ tomu, kým v skutočnosti sme: 

Zlý človek sa môže akokoľvek premáhať, nedokáže žiť ako človek 
dobrý, ani svetský človek nedokáže žiť a konať Božie veci. Aj keď 
sa k tomu donúti, je to pre neho bremeno, utrpenie, námaha, 
nakoniec sa pod tým bremenom zlomí a padne  

– ako to často vidíme na sebe, keď sa sťažujeme, „že stále robíme tie isté 
hriechy“ a „aj sa snažíme, ale nedarí sa nám to“ a obviňujeme namiesto 
seba a svojej nevery Boha, že sme „slabí a krehkí“… 

Dobrý a Boží človek zase úplne prirodzene žije podľa toho, čím je 
– a hriech mu je tak cudzí, že ani mučenie, ani hrozba smrti ho 
neprinúti žiť a konať inak, ako svedčí sv. Bazil Veľký:  

„Aj keď mi vezmeš majetok, sám sa neobohatíš a mňa tím neochudobníš. 
Predpokladám, že nepotrebuješ tieto moje vetché šaty a niekoľko kníh, čo 
je celé moje bohatstvo. Vyhnanstvo pre mňa neexistuje, však nie som 
viazaný miestom a všade, kam ma pošlú, je zem Hospodinova. A čo mi 
môže urobiť mučenie? Však som tak slabý, že po prvom údere zomriem. A 
smrť je pre mňa darom, lebo ma skôr privedie k Bohu.“ 



Zásadná je identita, nie vonkajšok 

33 Vypestujte dobrý strom a 
bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a 
bude zlé aj jeho ovocie. Lebo 
strom možno poznať po 
ovocí.  34 Hadie plemeno, ako 
môžete hovoriť dobre, keď 
ste zlí? Veď z plnosti srdca 
hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu 
dobré veci a zlý človek vynáša 
zo zlého pokladu zlé.  36 No 
hovorím vám: Ľudia sa budú v 
deň súdu zodpovedať z 
každého daromného slova, 
ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa 
svojich slov budeš 
ospravedlnený a podľa 
svojich slov budeš odsúdený." 

• aký strom, také ovocie… – presne na už povedané naráža aj 
Ježiš, keď hovorí, že nakoniec naše skutky a konanie vždy bude a 
ostane „poplatné“ tomu, kým v skutočnosti sme: 

Zlý človek sa môže akokoľvek premáhať, nedokáže žiť ako človek 
dobrý, ani svetský človek nedokáže žiť a konať Božie veci. Aj keď 
sa k tomu donúti, je to pre neho bremeno, utrpenie, námaha, 
nakoniec sa pod tým bremenom zlomí a padne  

– ako to často vidíme na sebe, keď sa sťažujeme, „že stále robíme tie isté 
hriechy“ a „aj sa snažíme, ale nedarí sa nám to“ a obviňujeme namiesto 
seba a svojej nevery Boha, že sme „slabí a krehkí“… 

Dobrý a Boží človek zase úplne prirodzene žije podľa toho, čím je 
– a hriech mu je tak cudzí, že ani mučenie, ani hrozba smrti ho 
neprinúti žiť a konať inak, ako svedčí sv. Bazil Veľký:  

„Aj keď mi vezmeš majetok, sám sa neobohatíš a mňa tím neochudobníš. 
Predpokladám, že nepotrebuješ tieto moje vetché šaty a niekoľko kníh, čo 
je celé moje bohatstvo. Vyhnanstvo pre mňa neexistuje, však nie som 
viazaný miestom a všade, kam ma pošlú, je zem Hospodinova. A čo mi 
môže urobiť mučenie? Však som tak slabý, že po prvom údere zomriem. A 
smrť je pre mňa darom, lebo ma skôr privedie k Bohu.“ 

PRÍZNAČNÁ TERMINOLÓGIA: 
 

Kategória nie je „veriaci a neveriaci“ (ako často si predstavujú ateisti a iní kritici 
kresťanstva, ale aj mnohí protestanti), ale „dobrí a zlí“:  

• Kto volí dobro, volí Boha – bez ohľadu na to, či Ho pozná, alebo nie, či sa k Nemu 
navonok hlási, alebo nie, atď. 

• Kto volí zlo, odmieta Boha – bez ohľadu na to, či Ho pozná, alebo nie, či sa 
k Nemu navonok hlási, alebo nie, atď. Ešte raz: „21 Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, 
Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý 
je na nebesiach. (Mat 7:21 SSV)“ – pričom nič nebráni tomu, aby ten, kto „plní vôľu 
Otca a teda je ‚dobrý‘, hoci aj navonok nevravel Kristovi ‚Pane, Pane!‘ a nevyznával 
ho tak – vyznáva Ho ale svojim srdcom a konaním! 

VIERA JE LEN NÁSTROJ PREMENY – SAMA OSEBE SPÁSOU NIE JE: „aj diabli veria, 
a trasú sa“ (Jak 2,19 SSV).  



Zásadná je identita, nie vonkajšok 

33 Vypestujte dobrý strom a 
bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a 
bude zlé aj jeho ovocie. Lebo 
strom možno poznať po 
ovocí.  34 Hadie plemeno, ako 
môžete hovoriť dobre, keď 
ste zlí? Veď z plnosti srdca 
hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu 
dobré veci a zlý človek vynáša 
zo zlého pokladu zlé.  36 No 
hovorím vám: Ľudia sa budú v 
deň súdu zodpovedať z 
každého daromného slova, 
ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa 
svojich slov budeš 
ospravedlnený a podľa 
svojich slov budeš odsúdený." 

• ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí?... –  

môcť, gr. dynamai, mať silu, schopnosť niečo urobiť; 

dobre, gr. agathos, dobrý na základe svojej podstaty, povahy, toho, čím je; 

zlí, gr. poneros, slovo vyjadrujúce alebo niečo ťažké, namáhavé, 
vyčerpávajúce; alebo niečo, čo je zlé v samej povahe, vo vnútri. 

hovoriť: prvým, čo nás usvedčuje, sú naše slová, tie, čo bežne 
hovoríme, gr. laleo znamená vydať zo seba hlas, následne potom 
bežné hovorenie, vyjavovanie svojho vnútra prostredníctvom reči. 
A tu nastáva prvé rozdelenie: 

- Boží synovia a dcéry sú celkom zaujatí tým, kým sú, čo žijú a čo robia – a 
tak hovoria o Bohu a Božích veciach tak samozrejme, ako poľovníci o 
poľovačke, či gazdinky o varení, alebo hubári o hubách.  

Aj sama ich reč zodpovedá tomu, kým sú: je čistá, svätá, lebo taká je ich 
myseľ a srdce; 

- Svetskí ľudia takisto hovoria o tom, čo milujú a čo v sebe nosia a čím je 
ich myseľ plná: svetsky o svetských veciach hovoria „daromné slová“: gr. 
argos, niečo, čo sa netýka práce, ani konania, ale odpočinku a záhaľky – v 
tomto prípade vzhľadom na „odpočinkové a ľahostajné“ k Božím veciam a 
dielam, pretože im sú cudzie, nezaujímajú ich, sú plní svetských vecí. 



Zásadná je identita, nie vonkajšok 

33 Vypestujte dobrý strom a 
bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a 
bude zlé aj jeho ovocie. Lebo 
strom možno poznať po 
ovocí.  34 Hadie plemeno, ako 
môžete hovoriť dobre, keď 
ste zlí? Veď z plnosti srdca 
hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu 
dobré veci a zlý človek vynáša 
zo zlého pokladu zlé.  36 No 
hovorím vám: Ľudia sa budú v 
deň súdu zodpovedať z 
každého daromného slova, 
ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa 
svojich slov budeš 
ospravedlnený a podľa 
svojich slov budeš odsúdený." 

• podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov 
budeš odsúdený – slová sa tak zaraďuje k ďalším dvom 
prejavom, ktoré už poznáme: praxis a ergata, prekladané u nás 
jedným slovom ako „skutky“ (a zase je dobré pripomenúť, že v 
hebrejskom jazyku slovo davar znamená nielen slovo, aj skutky, 
ktoré dotyčný človek koná): 

- Svetskí ľudia hovoria svetské slová a svetských veciach (= laleo), 
ich bežný život (= praxis) je tiež svetský a usilujú sa a namáhajú o 
svetské veci (= ergata). 

- Boží ľudia zase úplne samozrejme myslia a hovoria o Božích 
veciach (= laleo), lebo sú ich plní, ich život je prirodzene dobrý (= 
praxis) a najviac zo všetkého a pred všetkým usilujú zo všetkých síl 
a prostriedkov o Božie diela (= ergata), pretože ich milujú a záleží 
im na nich viac, než na čomkoľvek inom. 

Slová, diela a životný štýl tak neomylne odhaľujú, kým naozaj 
sme – a teda aký osud sme si zvolili. Boží súd potom už len tpto 
našu voľbu potvrdí a „zlegálni“: „každý bol súdený podľa svojich 
skutkov“ (Zjv 20,13 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Znamenie z Neba? Iba jediné…  

38 Vtedy mu povedali niektorí 
zákonníci a farizeji: "Učiteľ, 
chceme vidieť nejaké 
znamenie od teba."  39 On im 
povedal: "Zlé a cudzoložné 
pokolenie žiada znamenie. 
Ale znamenie nedostane, iba 
ak znamenie proroka Jonáša.  
40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a 
tri noci v bruchu veľkej ryby, 
tak bude Syn človeka tri dni a 
tri noci v lone zeme.  41 
Mužovia z Ninive vystúpia na 
súde proti tomuto pokoleniu 
a odsúdia ho; lebo oni sa 
kajali na Jonášovo kázanie - a 
tu je niekto väčší ako Jonáš!  
42 Kráľovná z juhu vystúpi na 
súde proti tomuto pokoleniu 
a odsúdi ho; lebo ona z 
končín zeme prišla počúvať 
Šalamúnovu múdrosť - a tu je 
predsa niekto väčší ako 
Šalamún! 

• učiteľ – oslovujú Ježiša ako rabbiho. Buď len z formálnych 
dôvodov, alebo naozaj sú mu nejakým spôsobom naklonení, aj 
keď zmietaní pochybnosťami? 

• znamenie – „„Znamením" zde není míněn zázrak, protože Ježíš již 
mnohé z nich učinil (jako v Mt 12,22). Musí se tu jednat o určité 
ujištění a prokázání pravosti, že Ježíš je opravdu od Boha. 
Pokračuje tak diskuse o zdroji Ježíšovy moci (viz Mt 12,25-37). 
Podle 1 Kor 1,22 „Židé žádají znamení".“ (ak nie je uvedení inak, 
tak Sacra pagina) – pekný doklad toho, že „znamenie“ nemusí 
vždy nutne znamenať „zázrak“, v popredí nie je jeho zázračnosť, 
ale viac symbolickosť… 

• Zlé a cudzoložné pokolenie – pokolenie často označuje nie 
generáciu, ale skupinu ľudí, ktorých spája podobný postoj. V 
tomto prípade „zlo“, ktoré plodí „cudzoložnosť“ v zmysle SZ 
opisovania modloslužby ako „behania za inými bohmi“ a teda 
akoby aktu cudzoložstva voči Bohu ako ženíchovi. V tomto prípade 
zlý človek si volí iných bohov miesto Boha a tým sa klania: 
mamona, vášne, svet,… a v konečnom dôsledku Diabol.  
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• znamenie proroka Jonáša – Toto znamenie má dve roviny.  

O prvej hovorí hneď Matúš – a je ňou Kristova smrť a Jeho 
zmŕtvychvstanie, ale hlavne oslávenie Krista po vzkriesení. Kto bol 
nablízku a túžil vidieť, nepochybne videl, keď sa Ježiš „zjavil viac 
ako päťsto bratom naraz” (1 Kor 15,6 SSV) 

Na druhý rozmer poukazuje Calude Tresmontant:  

„Ninive představuje kvintesenci pohanství a nepřátelství k hebrejskému 
lidu. Bůh proto svého služebníka proroka žádá, aby šel do Ninive a 
oznamoval zde Boží slovo. V minulosti se nic podobného dosud nestalo. … 
prorok jde do Ninive, oznamuje Boží slovo a pohané Ninive, počínaje 
králem a jeho dvorem až po ty nejméně důležité osoby, ba dokonce zvířata 
- všichni činí pokání! Bůh Ninive odpouští a vzdaluje od něj pohromu, 
kterou měl v úmyslu na ně seslat. … To, čemu učí proroctví obsažené 
formou povídky v Jonášově knize, se začalo naplňovat“ – „Predovšetkým 
vám [Židom] sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami 
sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. … 48 
Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili 
všetci, čo boli vopred určení pre večný život.“ (Sk 13,46-48 SSV) 

Druhou časťou znamenia je teda fakt, že to, čo Židia odmietli, 
pohania jasavo prijali a potvrdili pravosť Krista i Evanjelia. 
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• vystúpia a odsúdia… – Práve pohania sa tak stali znamením 
odsúdenia, ktoré si židovský národ ako inštitúcia vybral – to, že 
konali pokánie, uverili, obrátili sa a na vlastnej koži zažili a potvrdili 
moc Krista a aj pravosť Jeho slov. Na rozdiel od Vyvoleného 
národa, ktorý sa rozhodol ostať v hriechu – a zakrátko, v roku 70 
po Kr., aj on potvrdil, strašným a desivým spôsobom, ovocie svojej 
voľby: Jeruzalem bol zničený, národ rozmetaný do sveta 
(spomeňme na Ježišove slová ‚Kto nezhromažďuje so mnou 
rozháňa…‘!) 

Záverečné posolstvo je teraz úplné: 

ĽUDIA TÚŽIACI PO DOBRE s radosťou a dychtivo prijímajú Kristovo 
slovo i Krista samotného, pretože stelesňujú ich túžby – a Kristus v 
Moci Ducha ich aj naozaj dobrými robí; 

ĽUDIA MILUJÚCIO SVET A ZLO budú hľadať všetky možné dôvody, 
ako odmietnuť Božie slovo, odmietnuť Krista, aby sa nemuseli 
obrátiť a zmeniť… a nakoniec sa sami sebe stanú neradostným 
osudom, keď (spolu s ostatnými) namiesto Božieho Kráľovstva 
stvoria Peklo, pretože bez Boha a mimo Boha a v opozícii voči 
Bohu nič iné vzniknúť nemôže…  
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 mužovia z Ninive… kráľovsná zo Sáby – oba tieto príklady 
zodpovedajú Tresmontantovej interpretácii tohto znamenia. Tieto 
pohanské národy tak budú svedčiť pri „poslednom súde“ proti 
Izraelu, pretože oni sami budú dôkazom toho, že každý človeka – 
ak má zdravý rozum, nezaťažený predsudkami – môže s istotou 
spoznať a rozpoznať Boha a môže si Ho vyvoliť a s Ním aj život, 
ktorý Boh dáva každému, kto v Neho uverí: „Podle Lk 11,30 je 
Jonášovým znamením Ježíšovo poselství o pokání těm, kdo jsou na 
okraji společnosti, podobně jako Jonáš kázal pohanům v Ninive.“  

„„Svätá matka Cirkev vyznáva a učí, že Boha, ktorý je počiatkom a 
cieľom všetkého, možno s istotou poznať zo stvorených vecí 
prirodzeným svetlom ľudského rozumu.“ Bez tejto schopnosti by 
človek nemohol prijať Božie zjavenie.“ (KKC 36) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Nie je možné žiť v prázdne medzi Nebom a Peklom… 

43 Keď nečistý duch vyjde z 
človeka, blúdi po vyschnutých 
miestach a hľadá odpočinok, 
ale nenájde.  44 Vtedy si 
povie: “Vrátim sa do svojho 
domu, odkiaľ som vyšiel.” 
Keď ta príde, nájde ho 
prázdny, vymetený a 
vyzdobený.  45 Tu odíde, 
vezme so sebou sedem iných 
duchov, horších, ako je sám, 
vojdú dnu a usídlia sa tam. A 
stav takého človeka je 
nakoniec horší, ako bol 
predtým. Tak to bude aj s 
týmto zlým pokolením." 

• pusté miesta – „Myšlenka, že pustina („bezvodé místo") je 
obydlím démonů, se objevuje v Iz 34,14-15, Lv 16,10. Ježíš byl 
zkoušen ďáblem v pustině (viz Mt 4,1-11).“ – a je to pekná 
symbolika Diabla, ktorý je obratý o svoju korisť, zotročeného 
človeka… 

• prázdny – „Pouze Matouš přidává toto blíže vymezující určení k 
následujícím dvěma charakteristikám [vymetený a vyzdobený]. 
Jeho výskyt poskytuje předběžný obraz k „vyčištěnému a 
vyzdobenému", a naznačuje tak, že prázdnota onoho domu 
vyžaduje příchod nového nájemníka.“ 

Inými slovami, nemôžeme žiť vo vzduchoprázdne. Musíme si 
vybrať. 

Ak odmietneme dobro, ostane už iba zlo. Ak odmietneme Boha, 
ostane už iba Diabol. Ak odmietneme Nebo, ostane už iba peklo. 

DO PRAXE: Zanechať hriech nemá samo osebe zmysel. Zmysel má 
vybrať si Boha a ním nahradiť Diabla, svet a hriech. Lebo ak nie – 
ostane prázdno, ktoré nemôže existovať. Takže ho naplní ten 
jediný, ktorý je „po ruke“. Diabol. 



Nie je možné žiť v prázdne medzi Nebom a Peklom… 

43 Keď nečistý duch vyjde z 
človeka, blúdi po vyschnutých 
miestach a hľadá odpočinok, 
ale nenájde.  44 Vtedy si 
povie: “Vrátim sa do svojho 
domu, odkiaľ som vyšiel.” 
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vyzdobený.  45 Tu odíde, 
vezme so sebou sedem iných 
duchov, horších, ako je sám, 
vojdú dnu a usídlia sa tam. A 
stav takého človeka je 
nakoniec horší, ako bol 
predtým. Tak to bude aj s 
týmto zlým pokolením." 

• Tak to bude aj s týmto zlým pokolením – Ježiš predpovedá, ako 
skončia aj Židia, ktorí Ho – a teda Boha a Jeho plán – nakoniec 
odmietnu: 

Je jedno, že sa snažia žiť podľa Zákona a odmietať hriech. 

Ak hriech nenahradia niečím iným – novou identitou Božích detí, 
novým svetom Božieho Kráľovstva – tak ostane prázdno, ktoré je 
neudržateľné. 

Nakoniec sa teda Diabol znova vráti a všetko prekrúti a zničí, takže 
samo náboženstvo, ktoré malo k Bohu viesť, sa stane odporom a 
vzburou proti Bohu. A to je omnoho horšie, veď aká je nádej, ak sám 
liek sa stane jedom? 

Podľa Pavla práve toto je zmysel zákona: upozorniť človeka na jeho 
vlastnú nedostatočnosť a na jeho upriamenosť k Bohu, bez ktorého 
nemôže rozumne žiť: 

„A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli 
umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. Lebo zo skutkov 
podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je 
poznanie hriechu“  (Rim 3,19-20 SSV)“, porov. aj: „zákon nie je daný pre 
spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, 
pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec,  10 pre 
smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo 
sa prieči zdravému učeniu.“  (1Tim1,9-10 SSV) 

 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Nová identita, nová realita 

46 Kým ešte hovoril zástupom, 
vonku stála jeho matka a 
bratia a chceli sa s ním 
rozprávať.  47 Ktosi mu 
povedal: "Vonku stojí tvoja 
matka a tvoji bratia a chcú sa 
s tebou rozprávať."  48 On 
však odvetil tomu, čo mu to 
vravel: "Kto je moja matka a 
kto sú moji bratia?"  49 Vystrel 
ruku nad svojich učeníkov a 
povedal: "Hľa, moja matka a 
moji bratia.  50 Lebo každý, 
kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka." 

• bratia – „Označení „bratři" (adelfoi) bylo vykládáno několikerým 
způsobem: Ježíšovi pokrevní bratři, kteří se narodili Marii a 
Josefovi, nevlastní bratři, Josefovy děti z jeho předchozího 
manželství, anebo Ježíšovi bratranci, což vychází ze skutečnosti, že 
slovo „bratr" pokrývalo větší rozpětí příbuzenských vztahů.“ 

• učeníci – „Svými slovy a činy Ježíš nově definuje členství ve své 
rodině. Také vymezuje učednictví jako plnění vůle jeho nebeského 
Otce (viz Mt 12,50). Vynecháním Mk 3,20-21 Matouš zabraňuje 
tomu, aby si Ježíšova rodina („ti okolo něho") myslela, že je Ježíš 
blázen. U Matouše tato rodina funguje spíše jako kontrastní 
literární protějšek než jako pevná opozice vůči Ježíšovi.“ 

• každý, kto plní vôľu môjho Otca… – o ktorej vraví Písmo: „Videl 
som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa 
pominuli a ani mora už niet.  2 A videl som, ako z neba od Boha 
zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, 
ozdobená pre svojho ženícha… 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: 
"Hľa, všetko robím nové." (Zjv 21,1-5 SSV) –  a tým novým je 
Nebeský Jeruzalem, „Manželka Baránkova“, čiže Cirkev – čiže 
rodina učeníkov zjednotených s Kristom. A putom tejto jednoty je 
zase láska k Bohu a teda aj oddanosť Jeho vôli… 
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matka a tvoji bratia a chcú sa 
s tebou rozprávať."  48 On 
však odvetil tomu, čo mu to 
vravel: "Kto je moja matka a 
kto sú moji bratia?"  49 Vystrel 
ruku nad svojich učeníkov a 
povedal: "Hľa, moja matka a 
moji bratia.  50 Lebo každý, 
kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka." 

• bratia – „Označení „bratři" (adelfoi) bylo vykládáno několikerým 
způsobem: Ježíšovi pokrevní bratři, kteří se narodili Marii a 
Josefovi, nevlastní bratři, Josefovy děti z jeho předchozího 
manželství, anebo Ježíšovi bratranci, což vychází ze skutečnosti, že 
slovo „bratr" pokrývalo větší rozpětí příbuzenských vztahů.“ 

• učeníci – „Svými slovy a činy Ježíš nově definuje členství ve své 
rodině. Také vymezuje učednictví jako plnění vůle jeho nebeského 
Otce (viz Mt 12,50). Vynecháním Mk 3,20-21 Matouš zabraňuje 
tomu, aby si Ježíšova rodina („ti okolo něho") myslela, že je Ježíš 
blázen. U Matouše tato rodina funguje spíše jako kontrastní 
literární protějšek než jako pevná opozice vůči Ježíšovi.“ 

• každý, kto plní vôľu môjho Otca… – o ktorej vraví Písmo: „Videl 
som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa 
pominuli a ani mora už niet.  2 A videl som, ako z neba od Boha 
zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, 
ozdobená pre svojho ženícha… 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: 
"Hľa, všetko robím nové." (Zjv 21,1-5 SSV) –  a tým novým je 
Nebeský Jeruzalem, „Manželka Baránkova“, čiže Cirkev – čiže 
rodina učeníkov zjednotených s Kristom. A putom tejto jednoty je 
zase láska k Bohu a teda aj oddanosť Jeho vôli… 

KDE SME ZAČALI, TAM AJ KONČÍME:  
PRI IDENTITE 

 
• Nové Nebo a nová zem; 
• s novými obyvateľmi – Božími synmi a dcérami; 
• ktorí tak tvoria v Kristovi a s Kristom novú rodinu; 
• nové pokrvenstvo založené na Kristovej Krvi; 
• a tak patria do novej vlasti, Neba; 
• a žijú pre nové ciele a zámery a tými je Božie Kráľovstvo – 
už aj ich Kráľovstvo! – a tak sú úplne stotožnení s Otcovou 
vôľou, ktorému ide presne a do bodky o to isté! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.  31 Preto vám hovorím: 
Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.  32 Ak niekto povie niečo 
proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.  33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.  34 Hadie 
plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.  36 No hovorím vám: Ľudia 
sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa svojich slov 
budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený."  38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a 
farizeji: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba."  39 On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie 
žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.  40 Lebo ako bol Jonáš tri dni 
a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.  41 Mužovia z Ninive 
vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je 
niekto väčší ako Jonáš!  42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona 
z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!  43 Keď 
nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde.  44 Vtedy si 
povie: “Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.” Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a 
vyzdobený.  45 Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa 
tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením."  
46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.  47 Ktosi mu 
povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."  48 On však odvetil tomu, čo 
mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"  49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: 
"Hľa, moja matka a moji bratia.  50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka." (Mt 12,30-50 SSV) 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.  31 Preto vám hovorím: 
Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.  32 Ak niekto povie niečo 
proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.  33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.  34 Hadie 
plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.  36 No hovorím vám: Ľudia 
sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa svojich slov 
budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený."  38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a 
farizeji: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba."  39 On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie 
žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.  40 Lebo ako bol Jonáš tri dni 
a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.  41 Mužovia z Ninive 
vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je 
niekto väčší ako Jonáš!  42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona 
z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!  43 Keď 
nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde.  44 Vtedy si 
povie: “Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.” Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a 
vyzdobený.  45 Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa 
tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením."  
46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.  47 Ktosi mu 
povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."  48 On však odvetil tomu, čo 
mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"  49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: 
"Hľa, moja matka a moji bratia.  50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka." (Mt 12,30-50 SSV) 



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.  31 Preto vám hovorím: 
Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.  32 Ak niekto povie niečo 
proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.  33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.  34 Hadie 
plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.  36 No hovorím vám: Ľudia 
sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa svojich slov 
budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený."  38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a 
farizeji: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba."  39 On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie 
žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.  40 Lebo ako bol Jonáš tri dni 
a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.  41 Mužovia z Ninive 
vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je 
niekto väčší ako Jonáš!  42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona 
z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!  43 Keď 
nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde.  44 Vtedy si 
povie: “Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.” Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a 
vyzdobený.  45 Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa 
tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením."  
46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.  47 Ktosi mu 
povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."  48 On však odvetil tomu, čo 
mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"  49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: 
"Hľa, moja matka a moji bratia.  50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka." (Mt 12,30-50 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.  31 Preto vám hovorím: 
Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.  32 Ak niekto povie niečo 
proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.  33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, 
alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.  34 Hadie 
plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa.  35 Dobrý človek 
vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.  36 No hovorím vám: Ľudia 
sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.  37 Lebo podľa svojich slov 
budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený."  38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a 
farizeji: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba."  39 On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie 
žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.  40 Lebo ako bol Jonáš tri dni 
a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.  41 Mužovia z Ninive 
vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je 
niekto väčší ako Jonáš!  42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona 
z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!  43 Keď 
nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde.  44 Vtedy si 
povie: “Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.” Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a 
vyzdobený.  45 Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa 
tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením."  
46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.  47 Ktosi mu 
povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."  48 On však odvetil tomu, čo 
mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"  49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: 
"Hľa, moja matka a moji bratia.  50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra i matka." (Mt 12,30-50 SSV) 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel dvadsiaty... 

inky 2016 


