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„Novoobjavené“ Spasiteľove výroky,  

ktoré neboli zapísané v štyroch Evanjeliách – Agrafa 

 

 

To najpodstatnejšie, čo Spasiteľ Isus Christos počas svojho tri 

a polročného pôsobenia na Zemi povedal a vykonal, je zapísané 

v Evanjeliách. Niektoré udalosti sa v rôznych obmenách v jednotlivých 

Evanjeliách opakujú. V tejto blahej zvesti nachádzame v stručnosti všetko, 

čo potrebujeme, aby sme pochopili vykupiteľskú obetu Spasiteľa, ktorú 

vykonal dobrovoľne a z lásky k nám, pre našu spásu. Evanjelisti 

zaznamenali to, čo bolo najpotrebnejšie pre ľudí. Nevenovali však svoju 

pozornosť takým „druhoradým“ veciam, akým bolo napríklad zháňanie 

jedla, odpočinok, osobná hygiena, navštevovanie príbuzných, alebo 

podrobnému životopisu1 od prvého do tridsiateho roku života Spasiteľa. 

                                                 
1 Práve prílišne horlivý záujem o Spasiteľa, napr. o detstvo Isusa Christa bol príčinou 
toho, že mnoho ľudí so spisovateľským talentom začalo produkovať od konca 1. 
storočia až do 4. storočia množstvo diel, ktoré sa v odborných teologických kruhoch 
nazývajú apokryfy. Autori týchto diel sa zväčša skrývali za kresťanské autority 
apoštolov, podľa ktorých zväčša pomenovávali svoje diela napr. tajné Markovo 
Evanjelium, Jakubove protoevanjelium, Evanjelium podľa apoštola Filipa, Petra, 
Tomáša či Nikodéma, alebo rôzne iné diela, skutky (Skutky Petra a dvanástich 
apoštolov, tajné Skutky apoštolské, Skutky apoštola Tomáša), listy (Korešpondencia 
Seneky a Pavla, List Laudicejským, apokalypsy, či Sybiliné proroctvá (8 kníh). Pozri: 
NEZNÁMÁ EVANGELIA. Novozákonní apokryfy. I. Praha 2006; PŘÍBĚHY 
APOŠTOLŮ. Novozákonní apokryfy. II. Praha 2003; PROROCTVÍ A APOKALYPSY. 
Novozákonní apokryfy. III. Praha 2007; КНИГА АПОКРИФОВ, С- Петербург 2004). 
Apokryfy obsahovali pravdy zmiešané s polopravdami, výmysly, fantastické udalosti, 
rôzne orientálne filozofické myšlienky, pochybné „ mystické“ pravdy, svojské 
vieroučné pravdy. Obrazne povedané, išlo akýsi prvotný žáner „kresťanskej beletrie,“ t. 
j. „románov s kresťanskou tematikou“, kde autori takpovediac nekládli medze svojej 
predstavivosti. Aby bola jasne odlíšená pravda od poloprávd, Cirkev na prvom 
všeobecnom sneme r. 325 v Nicei musela jasne povedať, ktoré novozákonné diela sú 
užitočné pre čítanie kresťanom a že iba 27 novozákonných spisov sú napísané pod 
inšpiráciou Svätého Ducha. Boh si vyvolil bohabojných a svätých ľudí, ktorí tieto 
spasiteľné diela napísali. Preto hovoríme, že bol vytvorený kánon – mierka a 27 
novozákonných spisov počínajúc Evanjeliom od Matúša a končiac Zjavením sv. Jána 
nazývame kanonickými – smerodajnými pre kresťanov. V Cirkvi sa počas bohoslužieb 
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Evanjelista Ján píše: „A je ešte mnoho iného, čo Isus učinil. A keby sa 

všetko dopodrobna malo popísať, myslím, ani svet by nestačil na knihy, 

ktoré by sa dali napísať.“  1 Netreba zabúdať na to, že kresťania prvých 

storočí Evanjeliom žili a šírili ho zväčša ústne. Bolo veľkou vzácnosťou 

vlastniť originál alebo prepis Evanjelia a pravdepodobne tie boli uschované 

v jednotlivých kresťanských zboroch, kde sa kresťania stretávali na 

spoločných bohoslužbách. Niet divu, že sa medzi ľuďmi v tom čase 

zachovali Spasiteľove slová, ktoré dnes v Evanjeliách nenachádzame.  

Teologickej verejnosti sú tieto Spasiteľove výroky známe pod 

gréckym slovom αγραφα – agrafa2, čo znamená „nezapísané“ vo svätých 

Evanjeliách Matúšom, Markom, Lukášom3 a Jánom. Ide o „novoobjavené“ 

Isusove výroky vo vedeckom a teologickom svete tiež nazývané ďalším 

gréckym pojmom a to ΛΟΓΙΑ ΙΗΣΟΥ. S týmito výrokmi sa stretávame4 

                                                                                                                                               
čítajú iba kanonické spisy (Pozri: BOUMIS, P. Kanonické právo pravoslávnej cirkvi. 
Prešov 1997, s. 29-33 preklad G. Kountouris).  
1 Jn 21, 25. 
2 Slovník cudzích slov ako aj Všeobecný encyklopedický slovník neobjasňuje tento 
teologický pojem. Má iba lekársky termín – agrafia, čo definuje ako prejav poškodenia 
mozgu zapríčiňujúci neschopnosť písať, pričom je zachovaná inteligencia. Pozri: Veľký 
slovník cudzích slov. S. Šaling a kol. Bratislava 2003, s. 37. – PAULIČKA, I., 
Všeobecný encyklopedický slovník A-F. Bratislava 2005, s. 52. Daný teologický termín 
neobsahuje encyklopédia: Христианство. T I. Москва 1993, s. 36. 
3 Evanjelista Lukáš, ktorý napísal aj Skutky apoštolov, však jeden výrok Spasiteľa 
predsa vo svojom druhom diele zanechal a to prostredníctvom sv. apoštola Pavla a jeho 
reči v Efeze: „Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa 
slabých a pamätať na slová Pána Isusa; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať ako 
brať“  (Sk 20, 35). Vladyka Averkij hovorí, že tieto slová sa nám zachovali v ústnej 
tradícii ako skutočné slová Isusa Christa (Pozri: АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие- 
апостол. Москва 2003, s. 477 – porovnaj HERIBAN, J., Sväté Písmo. Trnava 1996, s. 
2346 porovnaj ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т. 3. Петербург 1911- 1913., s. 152; 
porovnaj VOJTKO, S. a kol., A budete mi svedkami... Bratislava 2002, s. 85. Kliesch 
z neznalosti hovorí, že ide o grécke príslovie. Pozri: KLIESCH, K., Skutky apoštolů. 
Kostelní Vydří 1999, s. 117. Ani biskup Nikanor (Kamenskij) vo svojom výkladovom 
apoštoli nezaregistroval na túto dôležitú skutočnosť. Pozri: НИКАНОР, К., Толковый 
апостол, T. 1. Москва 2008, s. 437). 
4 Od novozákonných kanonických až po novozákonné apokryfy. 
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v dielach prvotných kresťanských autorov ako sv. Papias Hierapoľský1, 

Justín Filozof – Vyznávač2, Klement Alexandrijský3, Tertulián, sv. Didim4 

Slepec, Origenes5, bl. Hieroným, sv. Epifán Salaminský. Už cirkevný 

historik Euzébios6 vo svojom diele spomína výroky Christa. Ďalšie 

zmienky nachádzame v Apoštolských konštitúciách, sýrskej Didaskálii 

a tiež v niektorých novozákonných apokryfoch ako Evanjelium pre Židov, 

Nazaretské Evanjelium, Evanjelium Ebionitov, Evanjelium podľa Filipa 

a gnostické Tomášovo Evanjelium. V 4.-6. storočí ich nachádzame 

v kódexoch Beza7 a Frira1, tiež v niektorých papyrusoch2. Ide o veľmi 

krátke úryvky takýchto výrokov.  

                                                 
1 Citát sv. Papiasa nachádzame v diele sv. Irineja Lyonského Proti Hereze V 33.3. 
2 Rozhovor s Židom Trifonom. 
3 Stromata. 
4 Dielo Didima sa zachovalo v gréčtine a Origenovo dielo (Matt. Lat. Comment. 15, 14) 
sa zachovalo v latinčine. „Kto stoji v Mojej blízkosti, ten stojí v blízkosti ohňa; kto je 
ďaleko odo Mňa, je ďaleko aj od Kráľovstva“. Pozri: ЛОПУХИН, А., Незаписанныя 
в Евангелии изречения Христа Спасителя и новооткрытыя изречения Его. С- 
Петербург 1898, s. 10. V diele sv. Ignatija k obyvateľom Smyrny (kap. IV) sa 
nachádza podobný výrok a to: „Kto je v blízkosti meča, ten je v blízkosti Boha“. 
5 Origenes vo svojom výklade na Evanjelium podľa Matúša píše: „H ľa, čo je napísané 
v Evanjeliu tzv. pre Židov, ak sa budeme k nemu obracať nie ako k autorite, ale preto, 
že to vyžaduje predmet skúmania. Istý bohatý človek Mu povedal: Učiteľ čo dobré 
mám urobiť, aby som žil? On mu odpovedal. Dodržuj zákon a prorokov. Bohatý 
človek Mu odpovedal. To som splnil. On mu odvetil. Choď predaj všetko, čo máš, 
rozdaj to biednym a nasleduj Ma. Vtedy sa boháč začal škrabať po hlave, pretože sa 
mu to nepáčilo. A Pán mu povedal: Akože si naplnil zákon a prorokov, veď je 
napísané: Miluj blížneho svojho ako samého seba. Hľa mnohí z tvojich bratov, synov 
Abrahámových, sú odetí v špinavých handrách a zomierajú od hladu. V tvojom dome 
je plno všelijakých blah (dobrôt) a nič z toho nedávaš biednym. Potom sa obrátil 
k svojmu učeníkovi Šimonovi, synovi Jonášovmu , ktorý sedel pri Jeho nohách 
a povedal: Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako bohatý do kráľovstva nebeského“.  
6 Cirk. história. III. 39.11. V tomto diele nachádzame agrafu: „Ak niekto v Izraeli učiní 
pokánie cez Moje meno a uverí v Boha, jeho hriechy sa mu odpustia. Po dvanástich 
rokoch choďte opäť do sveta. Nech nikto nepovie: „nevedeli sme to“. (Euzébios, cit. 
dielo, V 18, 4). 
7 Označeného ako D. V tomto kódexe nachádzame nachádzame agrafu, ktorá má súvis 
s Lk 6, 4: „V ten deň našiel istého človeka ako pracoval v sobotu. A povedal mu: Ó 
človek, ak vieš, čo robíš, tak si požehnaný Bohom. Ak to nevieš, si odsúdený, pretože 
porušuješ zákon“.  



 60

Prvé dielo k danej problematike bolo vydané v 18. storočí latinsky3 

v Lipsku istým J. Kornerom, malo názov „Nezapísané reči Christa“ 

a obsahovalo 16 výrokov. Prvý krát bol pritom použitý termín agrafa. 

Ďalšie dielo a to „Život Isusa podľa apokryfov“4 vydal roku 1851 

Hofmann. Presný počet výrokov Christa bolo ťažké zistiť a preto autori, 

ktorí sa danou problematikou bližšie zaoberali, sa odlišujú vo výpočte 

výrokov. Hofmann – 23, Westcott - 32, Schaff - 24, Resch5 - 14 a Nestle - 

27.  

Veľký záujem teológov o autentické výroky Spasiteľa zaznamenal 

vedecký teologický svet koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Veľmi 

podrobnú štúdiu6 na danú tému nám zanechal popredný predrevolučný 

                                                                                                                                               
1 Označeného ako W. V tomto kódexe (kon. 4.-5.stor.) nachádzame agrafu, ktorá má 
súvis s Mk 16, 14: „Ospravedlňovali sa pred Christom a tak mu hovorili: Tento vek 
ateizmu (neviery) a nezákonnosti, kde vládne satanáš, ktorý nedopúšťa, aby sila 
a pravda Božia zvíťazila nad nečistými silami. A preto zjav teraz svoju spravodlivosť – 
tak Mu vraveli . A Christos im odpovedal: Naplnilo sa obdobie moci satana avšak 
prídu ešte ďalšie nezákonnosti. Avšak pre tých, ktorí zhrešili, som prešiel cez smrť, 
aby sa mohli vrátiť na pravú cestu a viac nehrešiť. A tak by mohli získať duchovnú 
slávu na nebesiach.“ 
2 P. Ochu 840 a P. Ochu 1224 a papyrus Egerton (Pozri: Neznámá evangelia. 
Novozákonní apokryfy. I. Praha 2006, s. 63). 
3 De sermonibus Christi αγραφοις, Leipzig 1776. 
4 Leben Jesu nach Apocryphen. 
5 Iní udávajú, že A. Resch ich napočítal celkovo 353, ale za autenické považuje iba 36 
(Pozri: NEZNÁMÁ EVANGELIA I. cit. dielo, s. 38).  
6 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 1-31. Tento autor prináša viaceré agrafy. 1. „...a ty, ak 
uvidíš, budeš vedieť, ako vybrať smietko, ktoré sa nachádza v oku tvojho brata“. 2.“ 
...Isus hovorí: ak sa nebudete postiť, pre svet nikdy nezískate Božie kráľovstvo. Ak 
nebudete dodržiavať (predpisy) o sobote, neuvidíte Otca“. 3. „...Isus hovoril: Stál som 
uprostred sveta a videli ma v tele. Videl som, že všetci sú opití a nenašiel som medzi 
nimi nikoho, čo by bol skutočne smädný. Moja duša je veľmi skrúšená kvôli ľudským 
synom, pretože sú slepí vo svojich srdciach.“ 4. „...Isus hovoril: Kdekoľvek by 
boli....aj keby niekto bol sám aj ja som s Ním. Zdvihni kameň a nájdeš ma tam, rozrúb 
drevo aj tam som ja“. 5. „...Isus povedal: nie je ctený prorok vo svojej domovine 
a lekár nevylieči tých, ktorí ho poznajú“. 6. „...Isus povedal: mesto postavené na 
vysokej hore a opevnené, nemôže padnúť ani sa ukryť“.  



 61

ruský biblista profesor Alexander Lopuchin1, autor nám dobre známej 

trojdielnej Biblie s výkladom, u nás známej ako „Tolkovej“. Ďalší 

pravoslávni odborníci, ktorí sa tomu venovali, alebo venujú, boli prof. M. 

Taube, arcibiskup Michal2, prot. B. Pivovarov, I. Svencická, A. Skogarev 

a grécky biblista J. Karavidopulos3. Prof. Š. Pružinský vo svojom Úvode do 

Nového Zákona venuje tejto problematike jednu kapitolu. Terajší vedúci 

Katedry biblických náuk pravoslávnej sväto - Tichonovskej humanitárnej 

fakulty prot. Alexej Emeljanov4 hovorí momentálne o počte dvanástich 

agraf, ktoré Pravoslávna cirkev považuje za autentické výroky Christa. 

Erudovane sa danou problematikou zaoberalo centrum biblických 

štúdií Akadémie vied Českej republiky. Výsledkom čoho je dielo Neznámá 

Evangelia I. Za tímovou prácou stoja takí odborníci ako J. Brož, R. 

Dostálová, J. Dus. M. Havrda, L. Kopecká, Z. Kratochvíl, P. Peňáz, D. 

Peňázová, P. Pokorný a Z. Vlčková.  

Pravoslávna teológia, ktorá Sväté Písmo kladie na rovnakú úroveň ako 

Svätú Tradíciu, si tieto agrafy ctí a váži ako pamiatky starobylej tradície 

prvotnej Cirkvi, ktorú tiež môžeme nazvať evanjelskou tradíciou.  

 

 

 
                                                 
1 Prof. A. Lopuchin vo svojej štúdii podáva Christové výroky z Talmudu, či Koránu, 
avšak tieto výroky Christa sa na konci 20. storočia považujú za nehodnoverné (Pozri: 
СКОГАРЕВ, А., Аграфа. Москва 2000, s. 265 In: Православная энциклопедня I.). 
Ako príklad z Koránu privádzame tento výrok: „Ten, kto chce byť bohatý, je podobný 
človeku , ktorý pije morskú vodu. Čím viac ju pije, tým viac je smädný. Nikdy 
neprestane piť túto vodu ,pokiaľ nezomrie.“  
2 Čub. 
3 Tento grécky autor nachádza agrafu, ktorá sa zachovala v liturgických textoch 
Pravoslávnej cirkvi v sviatosti (tajine) Pomazania sv. olejom nemocných tzv. 
„Jeleosvjaščeniji, a to v slovách: „елижды аще падеши восстани, и спасешися. 
Trebnik, T 1-2., s. 323-324). 
4 ЕМЕЛЬЯНОВ, А., Введение в четвероевангелие. Москва 2009, s. 122 porovnaj 
СКОГАРЕВ, А., cit. dielo. s. 266.  
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