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Úvod 

 

Cieľom štúdie je stručne informovať čitateľa o základných otázkach a problémoch 

antisemitizmu a novozákonných evanjelií a predloţiť teórie bádateľov v oblasti výkladu 

Nového zákona, teda novozákonnej exegézy. Predmetom štúdie sú texty z evanjelií, ktoré 

mali negatívny vplyv v dejinách kresťansko-ţidovských vzťahov. Tematicky náš rozsah 

a pozornosť vymedzujeme na  Matúšovo evanjelium. Toto evanjelium malo a dodnes má 

v dejinách cirkvi veľký význam a zároveň je medzi bádateľmi frekventovane predmetom úvah 

pre jeho „antisemitský“ obsah.  Predmetom našej analýzy budú texty Mt 17, 24-25 a Mt 23, 1-

36, ktoré sú najfrekventovanejšie pouţívané ako podklady pre to, čo nazývame teologický 

orientovaný antisemitizmus. Pri analýze oboch textov, resp. perikop, sa zameriame na ich 

historický, teologický a lingvistický kontext. Vzhľadom na náročnosť našej témy sa budeme 

jednotlivých problémov dotýkať stručne a pokúsime sa predloţiť základné moţnosti výkladu 

vybraných pasáţí evanjelia, pričom si v tejto štúdii nekladieme nárok na definitívne 

vyriešenie jednotlivých problémov. 
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1. Antisemitizmus v evanjeliách?  
V roku 2011 vyšla aj na Slovensku kniha Theodora Mucha

1
 Kdo zabil rabiho Ježíše? 

Náboženské kořeny nenávisti vůči Židům. Much sa snaţí v jednotlivých kapitolách svojej 

knihy o základnú definíciu pojmov judaizmus a kresťanstvo, pričom neraz poukazuje na 

nesprávne chápanie úlohy Ţidov vo vzťahu a v procese s Jeţišom Nazaretským. Vo svojej 

knihe sa tieţ dotýka tisícročia starého presvedčenia, ţe ţidovský národ je kolektívne ad 

aeternum vinný za smrť Jeţiša Nazaretského, kresťanmi povaţovaného za Boha. Na podporu 

závaţnosti tohto problému poukazuje Much na prieskum ADL (Anti-Defamation League) 

z roku 2009, podľa ktorého v Rakúsku 55% Rakúšanov pochybuje o dôvere rakúskych Ţidov 

a 17% verí, ţe Ţidia - a to aj dnes ţijúci - sú zodpovední za smrť Jeţiša Nazaretského.
2
 Ak 

sledujeme články uverejňované na súkromných aj verejných internetových portáloch, 

môţeme vidieť, ţe dodnes sú Ţidia podozrievaní z politických machinácií, z ovládania 

nadnárodných finančných korporácií a v neposlednom rade zo snahy o ovládnutie sveta. 

Koncom 90. rokov bol uskutočnený sociálny výskum, z ktorého vyplynulo, ţe 51% Slovákov 

si myslí, ţe Ţidia riadia chod vecí na tomto svete, 26% Slovákov povaţuje Ţidov sa príliš 

vplyvných v našej krajine a 21% bolo za kontrolovanie prístupu Ţidov k vplyvným postom.
3
 

Messaide, ktorý sa venuje dejinám antisemitizmu, povaţuje myšlienku, ţe antisemitizmus 

zomrel v Osvienčime, za veľmi nebezpečnú ilúziu.
4
  

              Thomas Woods
5
 vo svojej knihe o vplyve katolíckej cirkvi na západnú civilizáciu 

píše, ţe katolícka cirkev de facto „vybudovala“ západnú civilizáciu. Cieľom našej štúdie nie 

dokázať alebo vyvrátiť vyššie uvedené tvrdenie, avšak faktom, ktorý je pre náš výskum 

podstatný, je, ţe v dejinách západnej civilizácie sa prenasledovanie Ţidov poväčšine spájalo 

s kresťanstvom.
6
 Robert Wilken prichádza s váţnym tvrdením, ţe kresťania sa správali  

                                                           
1
 Kniha Theodora Mucha bola prvým impulzom pre napísanie tejto štúdie. Hoci sa nestotoţňujem s Muchom 

v niektorých jeho názoroch, jeho kniha ma podnietila k hlbšiemu výskumu v oblasti vzťahu antisemitizmu 

evanjelií.  
2
 MUCH, Theodor. Kdo zabil rabiho Ježíše? Náboženské kořeny nenávisti vůči Židům. Praha : Volvox Globator, 

2011, s. 16, ISBN 978-80-7207-825-7. 
3
 VAŠEČKA, Michal. Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej perspektíve. 

In Sociológia, 2006, roč. 38, č. 4, s. 291, ISSN 0049-1225. 
4
 MESSADIÉ, Gerald. Obecné dějiny antisemitismu: od starověku po dvacáté století. Praha: Práh, 2000, s. 309, 

ISBN 80-7252-038-5. 
5
 WOODS, Thomas, E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha: Res Claritatis:, 2008, s. 9, ISBN 

978-8-09041-430-3.   
6
 Netvrdíme, ţe Ţidia neboli v dejinách prenasledovaní nikým iným, okrem kresťanom. Odpor a predsudky voči 

Ţidom existovali ešte pred príchodom kresťanstva. Pozri MESSADIÉ, Gerald. Obecné dějiny...s. 19-115; 

HRABOVSKÝ, Milan. Anticiganizmus...s. 34-36.Viniť kolektívne kresťanov z prenasledovania Ţidov je 

rovnako nespravodlivé, ako viniť všetkých Ţidov zo smrti Jeţiša Nazaretského.  
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antisemitsky práve preto, ţe boli kresťanmi.
7
 Rosemary Radford Ruether vo svojej knihe 

Faith and Fratricide kladie otázku, či je moţné povaţovať Jeţiša za mesiáša a pritom 

explicitne alebo implicitne nezavrhnúť ţidovský národ.
8
 M. Brumlik

9
 pre komplikovanú 

a kontroverznú sémantiku pojmu Ţid v Jánovom evanjeliu  vylučuje celé evanjelium 

z kresťansko-ţidovského dialógu.
10

 Ak pracujeme s faktom, ţe kresťanstvo bolo dynamickým 

činiteľom, ktorý formoval myslenie a názory západnej civilizácie, otázka kresťanského 

antisemitizmu je na mieste a je aktuálna pre nás aj v 21. storočí.  

Preto si v tejto štúdii kladieme otázku: Sú evanjelia skutočne antisemitské?   

              Udalosti  holokaustu a šoa postavili bádateľov a exegétov v oblasti Nového zákona 

pred závaţný problém. 18. a 19. storočia boli storočiami, ktoré formovali modernú exegézu. 

Otázka postavenia Ţidov a judaizmu v spoločnosti a v teológii bola v minulosti medzi 

bádateľmi predmetom mnohých úvah. Stanovisko exegétov, ako poznamenáva Gerdmar
11

, ich 

ideológia a teológia zaloţená na exegéze, boli legalizujúcou, legitimizujúcou silou, ktorá 

umoţňovala diskrimináciu a útlak Ţidov v kresťanskej spoločnosti od dôb kresťanského 

staroveku. Rozhodujúci vplyv exegézy môţeme vidieť uţ v začiatkoch kresťanstva. Iancu 

píše: „Neodčiniteľný zločin bohovraţdy bol súčasťou doktríny pohŕdania, ktorú počas stáročí 

vyučovali kresťanské cirkvi... Táto hlavná obţaloba – zločin bohovraţdy... sa stala základom 

kresťanského antijudaizmu a vyuţívala sa ako odôvodnenie pri perzekúciách Ţidov.“
 12

  Iancu 

ďalej zdôrazňuje, ţe „kresťanská teológia nástojila na „odňatí postavenia vyvoleného národa“, 

na „zatratení“ a na prekliatí izraelského národa.“
13

 S motívom zavrhnutia Ţidov sa stretávame 

v spisoch cirkevných otcov ako boli napríklad Tertulián, Augustín, Gregor Naziánsky, Ján 

Zlatoústy
14

, Cyril Alexandrijský či Teodorétos z Kyrrhu. Názor, ţe Ţidia boli zavrhnutí ako 

                                                           
7
 Wilkena cituje DUNN, James, D,G.  The Question of Anti-semitism in the New Testament Writings of the 

Period. In DUNN, James, D,G(ed.). Jews and Christians: The Parting of the Ways, A. D. 70 to 135. Michigan, 

Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Company. 1999, s. 178-179, ISBN 0-8028-4498-7. 
8
 „Is it possible to say 'Jesus is Messiah' without, implicitly or explicitly, saying at the same time 'and the Jews be 

dammed'.“ RUETHER, Rosemary, Radford. Faith and Fratricide: The Theological Roots of AntiSemitism .New 

York : Seabury, 1974, s. 246. 
9
Brumlika  Cituje SCHOLTISSEK, Klaus. Antijudaismus im Johannesevangelium? Ein Gesprächsbeitrag. In 

KAMPLING, Rainer (ed.)."Nun steht aber diese Sache im Evangelium... " Zur Frage nach den Anfangen des 

christlichen Antijudaismus . Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 1993, s.164, ISBN 3-

506-74253-1. 
10

 Podrobný zoznam literatúry zaoberajúcej sa problematikou antisemitizmu v Jánovom evanjeliu uvádza 

v poznámke  pod čiarou SCHOLTISSEK, Klaus. Antijudaismus...s. 152. 
11

 GERDMAR, Anders. Roots of Theological Anti-Semitism: Geramn Biblical Interpretation and the Jews, from 

Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Leiden, Boston: Brill, 2009, s. 3, ISBN 978-90-04-16851-0. 
12

IANCU, Carol. Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus: Od antiky po súčasnosť. Bratislava: Libri Historiae, 

2014 s. 36, ISBN 978-80-89348-11-4. 
13

 IANCU, Carol. Mýty...s. 37. 
14

 Ján Zlatoústy okrem toho, ţe obvinil kolektívne Ţidov z bohovraţdy, ich označoval za „národ psov“, „národ 

opilcov, ktorým v duši sídli diabol“; ich synagógy nazýval „nevestincami, miestami večného zatratenia, 

http://www.4enoch.org/wiki3/index.php?title=Rosemary_Radford_Ruether


5 
 

celok pre bohovraţdu sa pravidelne objavoval aţ do polovice 20. storočia.
15

  

Ako príklad uvádzame situáciu v Nemecku. Keď sa Adolf Hitler stál ríšskym kancelárom, 

medzinárodne uznávaný expert na judaizmus a Nový zákon,  Gerhard Kittel
16

, publikoval 

svoju knihu Die Judenfrage. V nej predloţil návrh na politiku apartheidu proti nemeckým 

Ţidom. Kittelove protiţidovský ladené názory, ktoré verejne prezentoval z pozície vedúceho 

bádateľa a znalca Nového zákona, boli nemeckou vládou vítané a „odborne“ legitimizovali 

rasistickú politiku proti Ţidom, vrátane norimberských rasových zákonov. Kittel v roku 1937 

privítal norimberské zákony a označil ich za čin, pre ktorý bude „celý svet ďakovať Adolfovi 

Hitlerovi“.
17

 Na príklade Gerharda Kittela môţeme vidieť, ako biblicky vzdelaný element 

podporoval masové prenasledovanie Ţidov v Nemecku.  

Po udalostiach holokaustu a šoa začali bádatelia a exegéti  venovať zvýšenú pozornosť 

témam  o judaizme  a Ţidoch. Bolo napísaných veľké mnoţstvo kníh a štúdií, ktoré sa snaţia 

vysvetliť skrze poznatky modernej exegézy problematické pasáţe v Novom zákone. 

Gerdmar
18

 ale upozorňuje, ţe napriek tomuto nárastu  sa dnes stále venuje menšia pozornosť 

ideologickému a teologickému pozadiu, ktoré formovalo názory na Ţidov a judaizmus 

v dejinách exegézy, a tomu, do akej miery tieto názory ovplyvňovali samotnú kresťanskú 

teológiu.  

Kladenie dôrazu na dôleţitosť správneho chápania textov evanjelií a s nimi súvisiacej otázky 

antisemitizmu je absolútne legitímne, pretoţe texty evanjelií sú podkladom kresťanskej viery 

pre milióny ľudí. Ako uvádza Pokorný, text Nového zákona je zbierkou literárnych textov a 

týka sa základných otázok ľudského ţivota a nádeje, prezentuje sa ako posolstvo od Boha a 

preto potrebuje sprostredkovateľa v podobe komentáru. Ako text so závaţným posolstvom 

musí byť preto o to viac overovaný.
19

   

                                                                                                                                                                                     
obydliami satana, pevnosťami diabla, jaskyňami zbojníkov, svätyňami modlosluţobníctva“. Pozri IANCU, 

Carol. Mýty...s. 37-38. 
15

 IANCU, Carol. Mýty...s. 38. 
16

 Kittel v roku 1937 v Cambridge pred publikom vyhlásil, ţe Hitler si nosí Nový zákon stále so sebou a denne si 

z neho číta. GERDMAR, Anders. Root..s. 441. 
17

 Reakciu Kittela uvádzame v nemčine spolu s prekladom do angličtiny. „Mit dem Judentum entsteht immer 

und überall die Judenfrage, die also eine wesentliche Erscheinung am Judentum ist; nur sentimentale 

Weichlichkeit kann das heute übersehen. Was das nationalsozialistische Deutschland mit der Judengesetzgebung 

getan hat, ist nicht Barbarei, sondern die kühle Folgerung einer nüchternen geschichtlichen Erkenntnis, und die 

die Welt Adolf Hitler zu danken haben wird.”  

„The Jewish problem arises always and everywhere with Judaism; it is thus an essential phenomenon 

(Erscheinung) of Judaism; only sentimental effeminacy can disregard that today. What the National Socialist 

Germany has done through the Jewish legislation is not barbarism, but the cold consequence of a sober historical 

insight, for which the world will have Adolf Hitler to thank.“ GERDMAR, Anders. Root..s. 442. 
18

 GERDMAR, Anders. Root..s. 4. 
19

 POKORNÝ, Petr – HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie. Praha : 

Vyšehrad, 2013, s. 41,43,  ISBN 978-80-7429-186-9. 
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2. Problematika definície pojmu 

Definovať pojem antisemitizmus je sémanticky veľmi problematické. 
20

Vyţaduje si to presné 

definovanie historických a hlavne časových parametrov.
21

 Hovoriť o antisemitizme 

v evanjeliách bez dodatočného a dôkladného vysvetlenia je nebezpečná a ahistorická 

simplifikácia. Pri pouţívaní termínu antisemitizmus v súvislosti s evanjeliami si musíme byť 

vedomí toho, ţe implicitne vnášame do textov evanjelií skúsenosti, resp. významy, ktoré sa 

viaţu na storočia dávno po udalostiach, ktoré evanjeliá opisujú. Niektorí bádatelia preto 

navrhujú pouţívať termín antijudaizmus. Výhodou tohto termínu je jeho vymedzenie na 

oblasť náboţenstva (judaizmus) a vyhnutie sa participácii na rasovej úrovni. Ani termín 

antijudaizmus však nerieši viaceré problémy. Gerdmar
22

 upozorňuje, ţe termín antijudaizmus 

je niekedy nešťastne aplikovaný ako stupeň alebo forma „nepriateľstva“ voči Ţidom, pričom 

rozdiel oproti pojmu antisemitizmus spočíva v tom, ţe antijudaizmus označuje polemiku proti 

judaizmu ako náboţenskému systému, zatiaľ čo antisemitizmus označuje rasovú polemiku. 

Hrabovský definuje antijudaizmus ako „negatívny, záporný, odmietavý postoj, konanie, 

názor, stanovisko, zmýšľanie alebo presvedčenie proti judaizmu.“
23

 Ako môţeme vidieť 

z Hrabovského definície, pouţívaním termínu antijudaizmus sme postavení tieţ pred náročné 

definovanie samotného judaizmu.  Pre našu problematiku je podstatné, ţe akákoľvek definícia 

judaizmu v 1. storočí naráţa na prekáţku, ktorou je nehomogénna povaha judaizmu.  

Judaizmus podobne ako kresťanstvo, nemal presne a jednotne kodifikovanú podobu 

a doktrínu. Preto ak pracujeme s termínmi „judaizmus“ či „kresťanstvo“, musíme tieto 

termíny chápať v ich širšom kontexte. Obidva termíny sú sémanticky veľmi náročné na 

definovanie. Podobne ako dnes, tak aj v 1. storočí n.l. existovalo mnoho smerov v rámci 

judaizmu a kresťanstva.  

 

                                                           
20

 Úvody do problematiky definovania pojmu antisemitizmus v evanjeliách pozri DUNN, James. The Question 

of Anti-semitism in the new Testament: Writing of the Period. In DUNN, James, D,G(ed.). Jews and Christians: 

The Parting of the Ways, A. D. 70 to 135. Michigan, Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Company. 1999, 

s. 179-182, ISBN 0-8028-4498-7; HRABOVSKÝ, Milan. Anticiganizmus a antisemitizmus: V rasových 

a rasistických konštrukciách. Ľudia proti rasizmu : Bratislava, 2012, s. 33, ISBN 978-80-969250-3-2.; 

FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus im Matthäusevangelium? Reflexionen zu einer angemessenen 

Auslegung. In KAMPLING, Rainer (ed.)."Nun steht aber diese Sache im Evangelium... " Zur Frage nach den 

Anfangen des christlichen Antijudaismus. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 1993, s. 

78-84 ,ISBN 3-506-74253-1. 
21

 HRABOVSKÝ, Milan. Anticiganizmus...s. 39. 
22

 GERDMAR, Anders. Root..s. 7. 
23

 HRABOVSKÝ, Milan. Anticiganizmus...s. 33. V Starom zákone nachádzame v knihách Prorokov kritiku 

judaizmu. 
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Pracovať so schémou „kresťanstvo verzus judaizmus“, ako sa s ňou niekedy môţeme stretnúť, 

nie je najšťastnejším riešením, pretoţe pristupujeme k obom entitám ako k presne 

definovaným.
24

 Rozhodujúcim činiteľom pri definovaní protiţidovsky ladených perikop je 

v našom prípade kontext. Ako si ďalej ukáţeme, kontext je pri interpretácií vybraných 

perikop určujúcim, no neraz v minulosti pri interpretácií vybraných textov ignorovaným 

faktorom. Kontext sám určuje, komu sú slová adresované a pomáha nám tak redukovať počet 

cieľových skupín. Pri kaţdom z analyzovaných textov sa preto pokúsime definovať skupiny, 

ktorým boli primárne adresované slová jednotlivých perikop. 

3. Matúšovo evanjelium a antisemitizmus 

 

Na úvod si stručne charakterizujme Matúšovo evanjelium. Toto evanjelium sa 

v dejinách cirkvi tešilo veľkej úcte a v porovnaní s ostatnými evanjeliami, sa mu prisudzuje 

najväčší vplyv.
25

 Podľa Tichého
26

 bol pisateľom evanjelia s veľkou pravdepodobnosťou 

ţidokresťan, ktorý dôkladne poznal Starý zákon. Adresátmi tohto evanjelia mali byť 

kresťania, ktorí boli tieţ dôkladne oboznámení so Starým zákonom a ţidovskými zvykmi. 

Podľa Pokorného
27

 bolo vonkajším podnetom pre napísanie evanjelia veľké mnoţstvo 

kresťanských tradícií, ktoré chcel pisateľ evanjeliom zjednotiť. Za primárny cieľ pisateľa 

Matúšovho evanjelia môţeme povaţovať presvedčenie, ţe Jeţiš Nazaretský bol očakávaným 

mesiášom, ktorého príchod podľa Ţidov predpovedali spisy Starého zákona. Z tohto dôvodu 

pouţíva pisateľ evanjelia tzv. „reflexívne citáty“, ktorých úlohou je legitimizovanie Jeţišovho 

príbehu, aby tak zodpovedal predpovediam Starého zákona.
28

 O Jeţišových tituloch 

a mesiášstve Trstenský
29

 píše: Kristocentrizmus charakterizuje toto evanjelium. Jeţiš je 

nazvaný Boţí Syn, Abrahámov syn, Dávidov syn, Mesiáš, Syn človeka, Pán atď. Táto 

rozmanitosť označení má svoj pôvod v starozákonných textoch a ich cieľom je ukázať, ţe v 

Jeţišovej osobe je plnosť Boţieho zjavenia.“ Podľa Lloyda Gastona
30

 však Matúšovo 

                                                           
24

 Pozri JOHNSON, Luke, T. Contested Issues in Christian Origins and the New Testament: Collected Essays. 

Leiden, Boston: Brill, 2013, s. 519, ISBN 978-90-04-24298-2. 
25

 POKORNÝ, Petr – HECKEL, Ulrich. Úvod...s. 463. 
26

 TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona. Svitavy : Trinitas, 2003, s. 91, ISBN 80-86036-79-0; tieţ 

HERIBAN, Jozef. Úvod do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Trnava: 

Spolok svätého Vojtecha, 1997, s. 343, ISBN 80-7162-191-9.  
27

 POKORNÝ, Petr – HECKEL, Ulrich. Úvod...s. 484. 
28

 POKORNÝ, Petr – HECKEL, Ulrich. Úvod...s. 477.  
29

 TRSTENSKÝ, František. Rozumieť Matúšovmu evanjeliu. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008, s. 40, ISBN 

978-80-89120-16-1. 
30

 GASTON, Lloyd. The Messiah of Israel As Teache of Gentiles The Setting of Matthewˈs Christology. In 

Interpretation, 1975, roč. 29, č. 1, s. 142, ISSSN 2159-340X. 



8 
 

evanjelium stráca na svojej hodnovernosti pre svoj antisemitizmus a nemá nič spoločne 

s Jeţišom, čo podľa Gastona reflektujú upravené pasáţe exportované z Markovho evanjelia. 

Pri čítaní textov ako je Mt 27,24-25
31

 a Mt 21, 43
32

 môţe skutočne čitateľ nadobudnúť dojem, 

ţe Matúšovo evanjelium je protiţidovsky orientované. Takáto protiţidovská simplifikácia je 

nie len nesprávna, ale vzhľadom na citlivosť našej problematiky  aj nebezpečná. Tento 

reliktný názor neobstojí, keď skúmame podrobne charakter evanjelia. Trstenský píše, ţe 

„vzťah medzi Matúšovým evanjeliom a ţidovským svetom je veľmi úzky. Toto evanjelium 

viac ako ďalší dvaja synoptici zdôrazňuje Jeţišov ţidovský pôvod.“
33

 Pri výklade vyššie 

uvedených textov musíme brať do úvahy náboţenskú a sociálnu situáciu adresátov, ktorým 

bolo evanjelium adresované a zasadiť ich do ich historického a teologického kontextu.
34

  

Pri analýze jednotlivých perikop sa preto pozrieme na ich historické pozadie, a ukáţeme si ho, 

ako toto pozadie ovplyvňuje celkovú atmosféru Matúšovho evanjelia.  

                 Perikopy, ktorým budeme venovať pozornosť v našej štúdii, Mt 27,25 a Mt 23,1-

36, sa stali v dejinách podkladom pre teologicky motivovanú nenávisť voči ţidovským 

vodcom a v priebehu dejín bola táto nenávisť rozšírená na celý ţidovský národ.
35

 V tomto 

kontexte Carter
36

 správne imperatívne poznamenáva, ţe s takýmto čítaním týchto textov sa 

musí prestať! 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 24 Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a 

vyhlásil: Ja nemám vinu na tejto krvi . To je vaša vec! 25 A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše 

deti!“ 
32

 „Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ 
33

 TRSTENSKÝ, František. Rozumieť Matúšovmu..s. 49. Trstenský ďalej vymenováva Jeţišov rešpekt voči 

Mojţišovmu zákonu, úctu k sväteniu soboty, Jeţišovu účasť v synagógach. 
34

 Evanjelium bolo podľa Pokorného a Tichého napísané okolo roku 90 n.l. POKORNÝ, Petr – HECKEL, 

Ulrich. Úvod...s. 485; TICHÝ, Ladislav. Úvod...s. 94. 
35

 FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus...s. 94. 
36

 CARTER, Warren. Matthew...s. 449. 
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3.1. Interpretácia  Matúša 27,24-25 „Jeho krv na nás a na naše deti“ 

24 Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si ruky 

pred zástupom a vyhlásil: Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec! 25 A všetok ľud 

odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti!“ 

Pravdepodobne by sme ťaţko našli iný text v Novom zákone, ktorý by tak efektívne 

slúţil ako podklad pre kresťanský antisemitizmus ako Mt 27, 24-25 
37

 Veta „jeho krv na nás 

a na naše deti“ mala v dejinách kresťansko-ţidovských vzťahov katastrofálne následky.
38

 Text 

sa stal podkladom pre to, čo dnes nazývame teologický motivovaný antisemitizmus. Ţidia 

podľa textu svojim vyhlásením preberajú na seba a svoje potomstvo zodpovednosť za smrť 

Boţieho syna. Ako sme uţ spomenuli, tento spôsob interpretácie bol celé stáročia prítomný 

v kresťanskej exegéze. Svätý Justín v Rozhovore so Židom Tryfónom v polovici 2. storočia 

napísal: „Vy ste ho ukriţovali, jediného dokonalého a spravodlivého. [...] Nenávisťou 

k jedinému spravodlivému ste dosiahli vrchol vo vašej zvrátenosti.“
39

 Iancu v súvislosti s 

Justínom píše, ţe „tu máme do činenia s uvalením viny na celý národ“ a na adresu 

kolektívneho zatratenia poznamenáva, ţe „cirkevní otcovia obviňovali Ţidov zo zavraţdenia 

Jeţiša a viedli ostré polemiky, kde sa preukázala ich neutíšiteľná nenávisť voči Izraelu.“
40

 

Pre správne chápanie tohto textu je potrebné brať do úvahy celkovú pragmatiku textu. 
41

  

Venujme teraz pozornosť štruktúre a kontextu perikopy. Medzi exegétmi panuje všeobecný 

názor, ţe perikopa sa skladá z dvoch častí. Prvá časť pochádza z Markovho evanjelia, ktoré 

slúţilo pisateľovi Matúšovho evanjelia ako substrát pre jeho text.
42

 Druhú časť perikopy tvorí 

Matúšovo doplnenie.
43

 Komparáciou perikopy v oboch evanjeliách môţeme vidieť, aké 

                                                           
37

 DUNN, James. The Question...s. 203. 
38

 V Ţenevskej Biblii z roku 1560 je v odkaze na tento text napísané, ţe táto kliatba je platná do dnešných dní. 

Pozri CLARKE, Howard. The Gospel of Matthew and Its Readers: A Historical Introduction to the First Gospel. 

Bloomington, Indianapolis : Indiana University Press, 2003, s. 228, ISBN 0-253-21600-1. 
39

 Citát prevzatý z IANCU, Carol. Mýty...s. 35. 
40

 IANCU, Carol. Mýty...s. 35. 
41

 Pokorný definuje pragmatiku textu ako vecný impulz, ktorý text vnáša do ľudského vedomia. Pokorný píše: 

„Zkoumáme-li pragmatiku, ptáme se, jakým směrem, jakým způsobem a v jaké intenzite chce (chtěl) daný text 

intervenovat ve svém světě a měnit jej. Nějak jej mění vţdycky. Ne vţdy však jeho působení odpovídá jeho 

pragmatice. Můţe být zneuţit nebo nechtěně zasazen do souvislosti, která mu není vlastní. Proto je důleţité 

hledat jeho původní, vlastní, pragmatiku.“ POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od 

základných otázek jazyka v výkladu bible. Praha : Vyšehrad, 2005, s. 51-52, ISBN: 80-7021-779-0. 
42

 Pre viac informácii o Markovom evanjeliu ako predlohe Matúšovmu evanjeliu pozri POKORNÝ, Petr – 

HECKEL, Ulrich. Úvod...s. 462-465, 509; TRSTENSKÝ, František. Rozumieť Matúšovmu...s. 16;  

TICHY, L.: Úvod... s. 91. 
43

 COUSLAND, J.R.C. The Crowds in the Gospel of Matthew. Leiden, Boston, Köhl : Brill, 2002, s. 231-232, 

ISBN 90–04–12177–3. 
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zmeny oproti Markovmu evanjeliu pisateľ Matúša vykonal. V paralelnej správe u Marka
44

 

nenachádzame ţidovskú kliatbu. 
45

 Pisateľ Matúšovho evanjelia sa od začiatku perikopy (v. 

11) zameriava na osobu Piláta a úlohu davu. Pisateľ profiluje Piláta do pozície  štátnika, ktorý 

si je vedomý nespravodlivosti a „závisti“ (v. 18) veľkňazov a starších, ktorí mu Jeţiša vydali. 

V celej perikope sa kladie dôraz na Pilátovu snahu zachrániť Jeţiša. Táto snaha vrcholí 

v závere 24 verša, kde si Pilát umýva ruky a hovorí: „Ja nemám vinu na tejto krvi . To je vaša 

vec!“. Podľa Schuberta
46

 prešiel Pilátov obraz v evanjeliách od ich vzniku hlbokou premenou, 

ktorej tendenciou bolo zmierniť a zľahčiť Pilátovu vinu na úkor ţidovstva.  Podľa Schuberta 

je nepravdepodobné sa domnievať,  ţe by Pilát vedome kopíroval ţidovský zvyk, ktorým bolo 

umývanie rúk.
47

 V súvislosti s davom môţeme konštatovať, ţe pisateľ apeluje na jeho 

kolektívnosť a prehlbuje zodpovednosť davu. Podľa Clousanda kladie Matúš oproti Markovi 

dôraz na moţnosť voľby
48

. Ţidia si môţu vybrať či odsúdia Jeţiša alebo Barabáša.  

Všimnime si teraz lingvistickú stránku perikopy. V 25 verši pouţíva pisateľ slovné spojenie 

πᾶς ὁ λαὸς (pas ho laos), ktoré sa zvyčajne prekladá ako „všetok ľud“. Grécke slovo λαός 

(laos) môţe označovať:  skupinu, ľudí, kmeň, národ, všetkých tých, ktorí sú rovnakej 

populácie či jazyka. Podľa Saldariniho
49

 sa slovo λαός vzťahuje na iných miestach evanjelia 

na tých, ktorí sú pod kontrolou a vplyvom ţidovských náboţenských vodcov. 

S týmto názorom sa nestotoţňuje Repschinski
50

, podľa ktorého Saldariniho argumentácia 

nevyplýva z textov, ktoré na podporu svojho názoru pouţíva. Schubert
51

 tvrdí, ţe spojenie 

„všetok ľud“ sa netýka len Ţidov, ktorí boli fyzicky prítomní na nádvorí Pilátovho palácu. 

Podľa Schuberta
52

 obsahovo gréckemu spojeniu zodpovedá hebrejské כל ישראל (kol jisrael), 

                                                           
44

 Mk 15, 6-15. 
45

 Kliatby boli beţnou súčasťou útočnej rétoriky v antike v rámci náboţenských a filozofických skupín. Pozri 

JOHNSON, Luke, T. Contested Issues...s. 540. 
46

 SCHUBERT, Kurt. Ježíš ve světle tradiční židovské literatúry. Praha: Vyšehrad, 2003, s.122, ISBN 80-7021-

591-7; tieţ FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus...s. 98. 
47

 Pre nedostatok priestoru venovať sa problematickému vyobrazeniu Piláta v evanjeliách odkazujeme na 

monografie, v ktorých je táto problematika analyzovaná. Pozri RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského: 

Historicko-teologický úvod do Nového zákona. Praha: Karolinum, 2010, s. 35-36, ISBN 978-80-246-1465-6; 

SCHUBERT, Kurt. Ježíš...s. 121-126; CARTER, Warren. Matthew and Empire: Initial Explorations. 

Harrisburg: Trinity Press International, 2001, s. 145-168, ISBN 1-56338-342-X. 
48

 COUSLAND, J.R.C. The Crowds...s.232. Cousland vidí paralelu medzi trojitým vyhlásením davu a trojitým 

zapretím Jeţiša Petrom. Jeho hypotéza je podľa nás nepravdepodobná, pretoţe  aj v Markovom evanjeliu dav 

rovnako trikrát poţaduje od Piláta Jeţišovu smrť.   
49

 SALDARINI, Anthony, J. Matthew's Christian-Jewish Community. Chicago, London: University of Chicago 

Press, 1994, s. 32-33, ISBN-13: 978-0226734217. 
50

 REPSCHINSKI, Borin. The Controversy Stories in the Gospel of Matthew: Their Redaction, Form and 

Relevance for the Relationship Between the Matthean Community and Formative Judaism. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, s. 46, ISBN 3-525-53873-1. 
51

 SCHUBERT, Kurt. Ježíš...s. 125. 
52

 SCHUBERT, Kurt. Ježíš...s. 125. 
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„celý Izrael“, ktoré zahŕňa všetky generácie Izraela.
53

 V závere 25 verša je pouţité grécke 

slovo τέκνον (téknon), „deti“. Toto slovo sa v evanjeliu vyskytuje 14-krát a vo väčšine 

prípadov sa pouţíva v evanjeliu v doslovnom význame okrem troch miest.
54

 V týchto troch 

prípadoch sa jedná o alúzie na Starý zákon a kontext potvrdzuje ich metaforický význam. 

  Wong
55

 vo svojej štúdii uvaţuje, či pisateľ evanjelia myslel gréckym spojením 

doslovne dve  generácie - ich rodičov a deti - alebo aplikoval spojenie na potomkov Ţidov 

všeobecne. Podľa Wonga
56

 nemá metaforický výklad podporu v Mt 27,25 a prikláňa sa 

k názoru, ţe kritika a prekliatie sa vzťahuje na súčasníkov Jeţiša a ich potomkov. 

Pri interpretácii Mt 27, 24-25 musíme brať do úvahy, ţe hyperbolický charakter perikopy 

súvisí všeobecne s Matúšovým jazykom. Keď porovnáme lexiku perikopy s lexikou celého 

evanjelia, môţeme vidieť, ţe perikopa obsahuje niektoré u Matúša vysoko frekventované 

a obľúbené slová.
57

 Ako budeme ďalej rozoberať pri interpretácii Mt 23, lexika Mt 27,24-25 

je po lexikálnej a teologickej stránke podobná s lexikou Mt 23.
58

 

Na adresu evanjelií Johnson vo svojich esejach meditatívne poznamenáva, ţe nie historický 

dôkaz, ale rétorika utvára čitateľa.
59

 Johnson sa ďalej venuje komparácii jazykov jednotlivých 

náboţenských skupín v antike a prichádza s tvrdením, ţe spôsob, akým Nový zákon hovorí 

o Ţidoch, je identický s tým, ako všetci „súperi“ hovorili o sebe navzájom.
60

 Toto súperenie 

medzi jednotlivými skupinami Johnson expresívne nazýva „svetom rétorického bejzbalu.
61

 

Ostrosť Matúšovej lexiky lepšie pochopíme, ak evanjelium zasadíme do náboţenského 

a historického kontextu jeho adresátov. Ak vytrhneme Matúšovo evanjelium z tohto 

historicko-náboţenského kontextu, nemôţeme mu porozumieť správne.
62

 

                                                           
53

 S týmto názorom sa nestotoţňuje Frankemöle. Pozri FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus...s. 100-101. 
54

 Mt 2,18; 3:9; 23:37. 
55

 WONG, Kun-Chun. Interkulturelle Theologie und multikulturelle Gemeinde im Matthausevangelium: Zum 

Verhaltnis von Juden- und Heidenchristen im ersten Evangelium. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, s. 

135-136, ISBN 3-525-53923-1. 
56

 WONG, Kun-Chun. Interkulturelle Theologie...s. 136. 
57

 REPSCHINSKI, Borin. The Controversy Stories...s. 45. Repschinski vymenováva ἀποκριθεὶς (apokritheís) –

„odpovedali“, πᾶς (pás ) –„všetci“.  
58

 REPSCHINSKI, Borin. The Controversy Stories...s. 45. 
59

 JOHNSON, Luke, T. Contested Issues in Christian Origins and the New Testament: Collected Essays. Leiden, 

Boston: Brill, 2013, s. 518, ISBN 978-90-04-24298-2. 
60

 JOHNSON, Luke, T. Contested Issues...s. 526. 
61

 JOHNSON, Luke, T. Contested Issues...s. 533. Johnson vo svojej eseji porovnáva rétoriku jednotlivých skupín 

a na tejto komparácii formuloval vyššie parafrázované názory. Pre analýzu jazyka evanjelia pozri tieţ 

OVERMAN, J, Andrew. Matthew's Gospel and Formative Judaism. The Social World of the Matthean 

Community. Minneapolis : Fortess Press, 1990,s. 16-19, ISBN 0-8006-2451-3. 
62

 HARRINGTON, D. J.: Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydrí : Karmelitánské nakladatelství 2003, s. 31. 

ISBN: 80-7192-915-8 
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Podľa Pokorného
63

 správou o ľude, ktorý vyslovuje kliatbu pred Pilátom, sa sleduje 

jeruzalemský ľud Jeţišovej doby, v ktorom pre rastúci vplyv farizejov pisateľ vidí stratené 

ovce domu Izraela bez pastiera.
64

 Našu perikopu musíme vidieť na pozadí sociálno-

náboţenských sporov kryštalizujúceho sa synagogálneho judaizmu a kresťanských obcí. Pre 

našu interpretáciu sú podstatné výsledky bádateľov, medzi ktorými  

panuje relatívne stabilná zhoda, ţe text perikopy nie je historicky autenticky.
65

 Verš nemá 

v iných evanjeliách podporu. Frankemöle
66

 označuje pasáţ za ahistorickú, písanú naratívnym 

a hyperbolickým štýlom. Overman píše, ţe pasáţ je typickým príkladom obvinenia sektárskou 

komunitou, ktorej ide o diskreditáciu náboţenských vodcov. Podľa Overmana
67

 sa stavia proti 

kolektívnemu zatrateniu ţidovského národa fakt, ţe na ţiadnom  mieste v celom evanjeliu nie 

je cieľom pisateľa zatratenie Ţidov, ale jasne formulovaná vojna s predstaviteľmi judaizmu. 

Howard Clarke
68

 v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na Jeţiša, ktorý nikdy neútočil na 

ţidovský národ, ale kritizoval jeho náboţenských predstaviteľov. Podľa ďalších bádateľov sa 

snaţí pisateľ pripísať zničenie Jeruzalemu v 70n.l  Ţidom, ktorí zabili Jeţiša.
69

 Podobne aj 

Repshinski
70

 robí záver, ţe textu môţeme porozumieť najlepšie v súvislosti so zničením 

Jeruzalemu. Ak berieme do úvahy náboţenský a historický kontext celého evanjelia, vidíme, 

ţe Matúš prisudzuje zabitie Jeţiša náboţenským elitám, nie beţnému ľudu. Ľud vníma z 

pohľadu „oviec“, ktoré sa nechávajú ovplyvňovať náboţenskými vodcami.
71

 Historický 

a náboţenský kontext Matúšovho evanjelia pochopíme viac, keď upriamime našu pozornosť 

na 23 kapitolu evanjelia, kde tento kontext je explicitnejšie prítomný. Skúmanie kritiky 

                                                           
63

 POKORNÝ, Petr – HECKEL, Ulrich. Úvod...s.489. 
64

 Pozri Mt 9, 36; 10,6. 
65

 FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus...s. 98. 
66

 FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus...s. 98. 
67

 OVERMAN, J, Andrew. Matthew's Gospel...s. 151; rovnako tieţ Saladarini vidí v odsúdení hlavné vedenie 

Jeruzalemu. SALDARINI, Anthony, J. Matthew's...s. 33. 
68

 CLARKE, Howard. The Gospel of Matthew and Its Readers: A Historical Introduction to the First Gospel. 

Bloomington, Indianapolis : Indiana University Press, 2003, s. 228, ISBN 0-253-21600-1. 
69

 FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus...s. 98; DOUGLAS, R , A, Hare. The Theme of Jewish Persecution of 

Christians in the Gospel According to St Matthew. Cambridege, New York, Melbourne : Cambridge University 

Press, 1967, s. 156, ISBN-13 978-0-521-05210-8; Wong v slovách vidí vaticinium ex eventu – veštenie 

z výsledku a vidí priamu spojitosť medzi zabitím Jeţiša a zničením Jeruzalemu. WONG, Kun-Chun. 

Interkulturelle Theologie...s. 133. 
70

 REPSCHINSKI, Borin. The Controversy Stories...s. 46. 
71

 Jeţiš je v Matúšovom evanjeliu k ľudu priaznivo naklonený, nazýva ho kuriatkami, ľutuje ho a pozerá sa naň 

ako na ovce bez  pastiera (Mt 9, 36; 14,14; 15,32.) Pozri tieţ  FIEDLER, Peter. Israel bleibt Israel:Überlegungen 

zum Kirchenverständnis des Matthäus. In KAMPLING, Rainer. Dies ist das buch...Das Matthäusenevangelium: 

Interpretation, Rezeption, Rezeptionsgeschichte. Padeborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2004, 

s. 60, ISBN 3-506-71708-1; FRANKEMÖLE, Hubert. Antijudaismus...s. 99. 
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farizejov a náboţenského vedenia vznikajúceho judaizmu, nám tieţ umoţní lepšie chápať 

význam slov z Mt 27,24-25. 

3.2  Interpretácia  Matúša 23, 1-36 

25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné 

lúpeže a nemiernosti. 26  Slepý farizej, očisti najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej 

vonkajšok. 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré 

sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. 

Po štrukturálnej stránke moţno 23 kapitolu rozdeliť na tri časti: prvá časť (v.1-12), 

druhá časť (v. 13-33) a tretia časť (34-39). Prvá časť je didaktického charakteru a tvorí 

antitézu medzi správaním a vyučovaním farizejov a adresátov Matúšovho evanjelia. 

Predmetom ostrej kritiky je titul Rabi.
72

 Od prvého verša Jeţíš kritizuje farizejov
73

, ich 

oblečenie, pokrytectvo a postavenie. O prvej časti kapitoly môţeme povedať, ţe reflektuje 

rozdielne názory na spôsob výučby a kritizuje jednu z podôb judaizmu.  

Podľa Loninga je dokladom súperenia dvoch škôl.
74

 Pri chápaní tejto časti musíme brať do 

úvahy, ţe pisateľovým primárnym cieľom nebolo kritizovať náboţenských lídrov, ale skrze 

ich správanie poučiť čitateľov, akým spôsobom sa medzi nimi nemá uplatňovať autorita.
75

 

Pisateľ evanjelia nepoţaduje vzburu 
76

(v. 3), ale varuje čitateľov pred ich príkladom. Text je 

pre nás dôleţitý, pretoţe nás informuje o vplyve, ktorý mali farizeji na adresátov Matúšovho 

evanjelia. Tilborg
77

 kritizuje bádateľov, ktorí si myslia, ţe judaizmus nepredstavoval pre 

čitateľov evanjelia ţiadne riziko. Naopak, vidí v Matúšových slovách hrozbu, ktorej 

Matúšova komunita musela čeliť v konfrontácií s elitou judaizmu. Na tento fakt poukazuje 

druhá časť 23 kapitoly.  

                                                           
72

 Titul moţno preloţiť ako: môj učiteľ, môj majster. 
73

 V paralelnej správe v Mk 7,38-40 Jeţiš podobným spôsobom kritizuje zákonníkov, ale nepouţíva pojem 

farizej. 
74

 LÖNING, Karol. Die Auseinandersetzung mit dem Pharisäismus in den Weherufen bei Matthäus (Mt 23) und 

Lukas (Lk 11,37-53). In KAMPLING, Rainer. Dies ist das buch...Das Matthäusenevangelium: Interpretation, 

Rezeption, Rezeptionsgeschichte. Padeborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2004, s. 223, ISBN 

3-506-71708-1. 
75
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roč. 46, č. 3, s. 423-447, ISSN 0360-8808. Niektorí bádatelia chápu tento text ako sarkazmus zo strany Jeţiša 

Pozri viac PICKUP, Martin. Matthew’s...s. 105. 
77

 TILBORG, Sjef. The Jewish leaders in Matthew. Leiden: Brill, 1972, s. 171; pozri tieţ OVERMAN, J, 

Andrew. Matthew's Gospel and Formative Judaism. The Social World of the Matthean Community. Minneapolis 

: Fortess Press, 1990,s.145-146, ISBN 0-8006-2451-3; pozri tieţ  PICKUP, Martin. Matthew’s and Mark’s 

Pharisees. In NEUSNER, Jacob – Chilton, D, Bruce. In Quest of the Historical Pharisees. Waco, Texas: Baylor 

University press, 2007, s.104, ISBN 978-1-932792-72-0. 
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Druhá časť (v.13-36) začína sériou siedmych beda.
78

 V tejto časti kapitoly pouţíva 

pisateľ pri označovaní ţidovských náboţenských vodcov expresívnu a ostrú lexiku. Je 

dôleţite chápať, ţe pojmami pokrytci, slepí vodcovia, blázni, slepci, obielene hroby, hady či 

plemeno vreteníc
79

, pisateľ označuje farizejov a zákonníkov, nie Ţidov všeobecne. Práve 

tento fakt bol v dejinách prehliadaný a ostrý inventár pojmov bol aplikovaný na Ţidov 

všeobecne. Gregor z Nyssy o Ţidoch napríklad napísal: „Sú to vrahovia Pána, vrahovia 

prorokov, búria sa proti Bohu a nenávidia ho, uráţajú Zákon, odporujú milosti, zaznávajú 

vieru otcov. Sluhovia diabla, rod vreteničí, udavači, ohovárači zaslepenej mysle, brloh 

farizejov, sanhedrin démonov, prekliati, mrzkí prívrţenci kameňovania, nepriatelia všetkého, 

čo je krásne...“
80

 Prečo pisateľ evanjelia pouţíva tak ostrú lexiku práve proti farizejom 

a zákonníkom? 

Ako ďalej uvedieme, podľa mnohých bádateľov sa v Matúšovom evanjeliu prejavuje 

spor medzi ţidokresťanmi a vznikajúcim synagogálnym judaizmom. Po zničení Jeruzalemu 

rímskymi vojskami v roku 70 n.l. ostali z ţidovských náboţenských skupín len farizeji 

a zákonníci. Vzhľadom na zánik ostatných náboţenských skupín (eséni, saduceji), hlavná 

zodpovednosť za zachovanie základov judaizmu spočívala práve na preţijúcich farizejoch 

a zákonníkoch. Z dôvodu zachovania vlastnej identity sa rozptýlené ţidovské skupiny 

postupne uzatvárajú do seba a sú ostraţité voči akýmkoľvek myšlienkam či názorom, 

v ktorých bolo cítiť helenistický vplyv. Keď berieme vyššie uvedené informácie do úvahy, 

chápeme lepšie, prečo bolo zo ţidovskej perspektívy správanie ţidokresťanov odpadlícke.
81

 

Slobodu, ktorú kresťania hlásali v Kristovi, povaţovali Ţidia za kompromis a nevernosť voči 

Tóre. Ţidia videli, ako sa kresťanstvo etabluje v pohanskom svete a získava si na svoju stranu 
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 V Lukášovom evanjeliu je situovaná do domu farizeja, u ktorého je Jeţiš hosťom. Pozri Lk 11, 37-54. 
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 Analýza jednotlivých pojmov a ich rozličných významov v KNOWLES, Michael, P. Sepents, Scribes, and 

Pharisees. In Journal of Biblical Literature, 2014, roč. 133, č. 1, s. 165-178, ISSN 1934-3876; KEENER, Craig, 
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1, s. 3-11, ISSN 1745-5294; NEWPORT, Kennet, G,C. The Sources and Sitz im Leben of Matthew 23. Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1995, s. 133-153, ISBN -13: 978-1850755579. 
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 IANCU, Carol. Mýty...s. 38. 
81
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spory medzi Ţidmi a kresťanmi vyhrocovali, začal zahŕňať aj kresťanov.  Pôvodne sa teda  modlitba mala týkať 

heretikov z radov samotných Ţidov. Vouga uvádza : „Tato prosba má posílit sebevědomí vyvoleného 

společenství, vychádzající ze židovského pojetí dějín spásy, a přitom jasně vytyčit hranice tohto společenství, do 

nichž se odstředivé prvky nevejdou“ VOUGA, Francois. Dějiny raného křesťanství. Praha, Brno: Vyšehrad, 

1997, s. 155, ISBN 80-7021-231-4; STEGEMANN, Ekkehard, W – STEGEMANN, Wolfgang. Urchristliche 

Sozialgeschichte. Stuttgart, Berlín, Köln: Kohlhammer, 1997, s. 206-207, ISBN 3-17-015099-5; 

STEMBERGER, Günter. Klasické židovství: Kultúra a historie rabínske doby. Praha: Vyšehrad, 2011, s. 22, 

ISBN 978-80-7429-185-2. 
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pohanov spôsobmi, ktoré boli pre ţidov jasným odpadlíctvom.
82

 Keď sa vrátime späť 

k Matúšovmu evanjeliu, môţeme konštatovať, ţe pri vzniku Matúšovho evanjelia neboli 

adresáti evanjelia s najvyššou pravdepodobnosťou súčasťou synagógy.
83

 Nami analyzovaná 

polemika v 23 kapitole je reflexiou tohto sporu a vyrovnávaním sa s týmto faktom. Rozchod 

so synagógou môţeme vidieť napríklad v Mt 4, 23 „A Jeţiš chodil po celej Galilei, učil v ich 

synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval kaţdý neduh a kaţdú chorobu 

medzi ľuďom.“ V texte vidíme, ako robí pisateľ rozdiel medzi hlásajúcim Jeţišom a ich 

synagógami. Podobne aj v Mt 7,29
84

 pisateľ hovorí o „ich“ zákonníkoch. Taktieţ sa zdá, ţe 

v niektorých prípadoch pisateľ Matúša cielene odstraňuje tie príklady, v ktorých Marek 

ukazuje na moţnosť nájsť pozitívne postavy medzi ţidovskými autoritami.
85

 Pisateľ 

Matúšovho evanjelia venuje väčšiu pozornosť farizejom aj tam, kde Marek pouţíva len 

všeobecne pomenovanie zákonník. Pickup, ktorý sa vo svojej štúdii venuje problematike 

farizejov v Markovom a Matúšovom evanjeliu, hovorí o Matúšovom cieli predstaviť farizejov 

a ich prístup k Tóre ako hlavnú prekáţku k Jeţišovi a jeho učeniu.
86

 Tento kontext podporuje 

aj jazyková analýza perikopy. 

Podľa Overmana
87

 jazyk kapitoly reflektuje vzťah, v akom vnímala komunita seba 

samu k okolitému svetu. Overman  to demonštruje na príklade sektárskych
88

 skupín, ktoré 

majú vo zvyku robiť ostré rozdiely medzi sebou a ostanými skupinami. Podľa neho sa práve 

malé skupiny zameriavajú na označovanie vodcov ostaných skupín za falošných 

a skorumpovaných.
89

  Overman ďalej uvádza, ţe jazyk Matúša reflektuje hnev a frustráciu 

proti tým, ktorí sú pri moci.
90

 

V predošlej kapitole sme spomenuli Johnsona, ktorý toto vzájomné osočovanie a súperenie 

prirovnal k „rétorickému bejzbalu“.
91

 Z tejto časti 23 kapitoly môţeme vidieť, ţe pisateľ 
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evanjelia vedie boj s náboţenskými predstaviteľmi, čo je aj explicitnou súčasťou jeho 

teológie.
92

 Potvrdením našej tézy je aj pouţitie pojmu pokolenie - generácia vo verši 36.
93

 

Pisateľ evanjelia toto pomenovanie pouţíva na niekoľkých miestach a v rozličných 

významoch. Grécke slovo γενεά (geneá) ma niekoľko významov: 1. Označuje veľké 

mnoţstvo ľudí ţijúcich v jednom čase, 2. vek, generácie, 3. zvrátené a skazené pokolenie. 

Keď skúmame kontext, zisťujeme, ţe generáciou sa nemyslí izraelský národ, ale farizeji 

a zákonníci. Rovnakým spôsobom môţeme chápať aj pojem generácia v Mt 24, 34. Nelson 

vidí v pojme generácia ľudí, ktorí prenasledujú Jeţišových učeníkov aţ do konečného 

príchodu, kedy budú zničení. V súvislosti s Mt 27, 25 sa generáciou nemieni pokolenie Ţidov 

všeobecne, ale farizeji a zákonníci, na ktorých primárne kontext pojmu poukazuje.
94

  

 Podobne aj podľa Cartera
95

 má 23 kapitola vysvetliť, prečo uţ viac nie sú ţidovskí vodcovia 

legitímni, a prečo je spoločenstvo Jeţišových nasledovníkov legitímne.  

              V rámci kresťansko-ţidovských vzťahov je dôleţité tieţ venovať pozornosť  profilu 

Jeţiša v spore s farizejmi v 23 kapitole. Podľa viacerých bádateľov vykazuje druhá časť 

kapitoly (v.13-36) zreteľné náznaky zásahov editora.
96

 Bolo by preto nesprávne z textu 

usudzovať, ţe historický Jeţiš pouţil konkrétne uvedené slová. Triling
97

 v tejto súvislosti 

vysvetľuje: „Ţádná zpráva o Jeţíšovi nebyla napsána z moderního historického zájmu, nýbrţ 

všecky byly napsány proto, aby dosvědčily víru, ţe Jeţíš je "Kristus", tj. Mesiáš. [...] Ani 

evangelia nebyla napsána jako dějepisné knihy, tedy jako ţivotopisy, nýbrţ jako svědectví 

víry."
98

 Pokorný k postave Jeţiša v evanjeliách píše: „Šlo také o to, ţe velikonoční 

entuziasmus vedl k úpravám Jeţišových slov tak, aby se jakoţto slova vzkříšeného Pána 

týkala přímo konkrétních problému přítomnosti."
99

 Portrét Jeţiša ako ţida, ktorý rozvracia 
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a bojuje proti judaizmu je, ako poznamenáva Marshall, „trópom kresťanského 

antisemitizmu“.
100

 Tieto informácie je dôleţité mať na pamäti pri čítaní textov evanjelií, 

pretoţe v opačnom prípade môţu čitateľa viesť k záverom, ţe samotná christologia má 

antijudaistické pozadie.
101
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Záver 
V štúdii sme sa venovali problematike antisemitizmu v evanjeliách so zameraním na vybrané 

perikopy Matúšovho evanjelia. Nakoľko Mt 27,24-25 a Mt 23,1-36 sa stali v dejinách 

podkladom pre teologicky motivovanú nenávisť voči ţidovskému národu, analyzovali sme 

vybrané perikopy vzhľadom na ich historický, teologický a jazykový kontext. Naše závery 

sme podloţili výsledkami modernej exegézy. 
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