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Milí mladí priatelia,

iste ste už o ňom počuli. Možno aj čítali. Možno to prvé počutie 
bolo vtedy, keď ho niekto preklínal, možno keď zhíkol od pre-
kvapenia, možno na  Vianoce, keď sa ľudia tešia na  Ježiška, 
a možno ste počuli, že jeho vyznávači sa po ňom nazývajú kres-
ťania (po grécky Chrestos – Kristus – kresťan).

Všeličo ste o  ňom počuli: preklínať ho i  chváliť, obdivovať 
i  zosmiešňovať, milovať i  nenávidieť. Jedni ho majú za  člove-
ka dobrodinca, revolucionára, filozofa alebo podvodníka. Iní 
o ňom hovoria, že je Bohom vyvolený človek. Kresťania o ňom 
vyznávajú, že je BOH, ktorý sa stal človekom z  lásky k ľuďom, 
aby ich vykúpil a poučil, čo majú veriť a ako majú žiť...

A teraz si Vy vo  svojich 15 – 20 rokoch máte vybrať z  tejto 
spleti názorov, čo je pravda.

Tak ako Kristus svojím vystúpením rozdelil dejiny ľudstva 
na starovek a novovek, na obdobie pred Kristom a po Kristovi 
(dnes sa učíte: pred naším letopočtom a nášho letopočtu), tak aj 
postoj voči nemu i dnes delí ľudí na dva tábory: na tábor kresťa-
nov a na tábor nekresťanov. Možno aj Vy o sebe hovoríte, že ste 
kresťania, možno ste nekresťania. No bojím sa, že ani jedno, ani 
druhé nebude z hlbokého presvedčenia, ale skôr čosi viac-menej 
zdedené, ako uvedomelé a z presvedčenia. 

A preto Vám píšem druhýkrát...

V prvej knižke VERIŤ ČI NEVERIŤ? som sa Vám usiloval uká-
zať, že veriaci človek môže v sebe krásne spojiť živú vieru v Boha 
Stvoriteľa, v posmrtný život so všetkými modernými poznatka-
mi súčasnej vedy. Že viera v Boha a veda sa vzájomne nevyluču-
jú, ale naopak, že sú v plnom súlade a navzájom sa doplňujú a si 
pomáhajú.

V tejto knižke chcem v  tomto úmysle pokračovať a  ukázať 
Vám, že ani hlboká viera v Ježiša Krista, Boha, ktorý sa stal člo-
vekom, aby nás poučil a vykúpil, neprekáža, ale pomáha pri ve-
deckom poznávaní. Kresťanstvo a  veda sa nevylučujú, ale sú 
v dokonalom súlade.
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Keď som Vás v  prvom príhovore upozorňoval na  úprimnú 
snahu hľadať pravdu a byť dosť silní podľa poznanej pravdy žiť, 
teraz to predpokladám. Nech Vás nič iné nevedie, iba úprimná 
snaha poznať pravdu, zamilovať si ju a žiť podľa nej. O ostatné sa 
postará ten, o ktorom Vám idem písať.

Váš priateľ
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I. ČI BOH NAOZAJ HOVORIL K ĽUĎOM?

1. Čo je Božie zjavenie? Možnosť a potreba Božieho zjavenia

V kapitole, v ktorej sme riešili otázku zmyslu života, sme do-
kazovali, že Boh stvoril človeka, aby ho urobil účastným na svo-
jej nekonečnej láske, a tak nekonečne šťastným. Mať účasť na ne-
konečnej Božej láske značí Boha nekonečne milovať. Milovať 
však môžeme len to, čo rozumom poznávame ako dobré, lásky 
hodné. Aby sme mohli splniť svoj životný cieľ – milovať Boha, 
a tak sa stať nekonečne šťastnými – musíme ho najprv poznávať.

A to nie je ľahké. Najmä vtedy, ak sa chceme iba cestou rozu-
mu dozvedieť pravdu o Bohu a o svojom vzťahu k nemu. Sám si 
sa mohol o tom presvedčiť, či už z vlastnej životnej skúsenosti, 
alebo z čítania toho, čo som ti prvýkrát písal.

Koľkí z ľudí, čo veria v Boha, poznajú veci, ktoré sme spolu 
už preberali? Koľkí poznajú filozofiu ako rozumovú cestu pozna-
nia Boha? Takéto poznanie pravdy je pre väčšinu ľudí dosť ťažko 
prístupné. Okrem toho je náš rozum vystavený mnohým a ťaž-
kým omylom, a to zvlášť v týchto abstraktných veciach. Stovky 
filozofických systémov a názorov i v dnešnej dobe to krásne po-
tvrdzujú.

Človek, ponechaný len a len na svoj rozum, prípadne na ro-
zum iných, vzdelanejších ľudí, by nikdy nedosiahol také pozna-
nie Boha, ktoré by v ňom mohlo zapáliť aj lásku k nemu. A to 
nie lásku hocijakú, lež lásku nadovšetko, ktorá by ho doviedla 
k láske nekonečnej v nebi.

Boh chce spásu všetkých ľudí, i keď nie násilím. Rešpektuje 
našu slobodnú vôľu. Práve preto, že nás miluje láskou nekoneč-
nou, nemôže sa pozerať na ľudí, ako tápu v neistote, pochybnos-
tiach a vo vyznávaní rôznych nezmyslov, ako to možno sledovať 
u primitívnych ľudí, kmeňov a národov v minulosti, ale bohu-
žiaľ, i dnes u nás.
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Nie, Boh mlčiaci nad takýmto chaosom v oblasti myslenia a po-
znávania životného cieľa by nebol Bohom, Otcom nás všetkých.

Jeho nekonečná láska k nám ho musela donútiť, aby preho-
voril, aby odhrnul ten nepreniknuteľný závoj ukrývajúci jeho 
božstvo, aby nám dal poznať seba samého i naše poslanie v prí-
tomnom živote. Musel nám dať najavo, čiže zjaviť, že on je, že 
my sme jeho deti, predurčené na nekonečnú blaženosť. Musel 
nám ukázať cestu i prostriedky, ktoré by nám umožnili milovať 
ho láskou nadovšetko.

Toto zjavenie sa uskutočnilo nielen tým, že k nám prehovo-
ril cez stvorenú prírodu, ale oveľa pôsobivejšou a názornejšou 
formou. Boh sám najlepšie vie, aký ťažkopádny je náš rozum, 
ako lipneme na predstavách, na tom, čo sa dá vidieť a nahmatať. 
A preto aj takto Boh prehovoril. Mnoho ráz a rozličným spôso-
bom hovoril Boh k ľuďom...

Nenamietaj, že je to nemožné. Keď sme hovorili o  modlit-
be, povedali sme, že Boh môže pôsobiť na nás rozlične a dávať 
odpoveď na naše slová, keď s ním v modlitbe hovoríme. Môže 
k nám prehovoriť vo forme vnuknutí, čiže cez myšlienky, alebo 
cez  ľudí, ktorých používa ako prostredníkov, alebo sám vezme 
na seba podobu veci živej alebo neživej. Boh má svoje spôsoby, 
ako sa prejaviť. Boh sa teda môže človeku zjaviť, môže k nemu 
prehovoriť.

Božie zjavenie je nielen možné, ale aj potrebné pre človeka, 
aby mohol dosiahnuť svoj nadprirodzený cieľ, nekonečnú blaže-
nosť. Ak je zjavenie možné a potrebné, Boh ho ako nekonečne 
inteligentná bytosť nemohol neuskutočniť.

– o –

2. Ako sa uskutočnilo Božie zjavenie?

Ako sa však dialo toto zjavenie? 

Rôznymi spôsobmi. Najčastejšie tak, že Boh prehovoril, zjavil 
určité pravdy určitým jednotlivcom, ktorí ich mali tlmočiť ďalej 
ostatným ľuďom, prípadne národu, v ktorom žili.
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Už vidím v  duchu tvoj pochybovačný úsmev. Pýtaš sa: Ako 
dokážu títo ľudia, že Boh k nim skutočne prehovoril a zjavil im 
to, čo tvrdia?

Máš pravdu. Otázka je namieste. Rozum hovorí, že ak nám 
Boh zjavuje svoju vôľu, nič rozumnejšie nemôžeme urobiť, ako 
poslúchnuť a zjavené pravdy prijať. Lenže Boh nehovorí ku kaž-
dému osobitne. Chce, aby sme vierou prijímali zjavenie od toho, 
komu svoju vôľu zjavil. Vieme však, že veriť môžeme len tomu, 
kto je pre  nás autoritou, kto pravdu naozaj pozná a  je prav-
dovravný, vierohodný. S  istotou vieme, že takouto dokonalou 
autoritou je Boh. O človeku sa to celkom povedať nedá. Ak mám 
uveriť človeku, ako by som iste a ochotne uveril Bohu, Boh sám 
musí urobiť z človeka, tlmočiaceho Božie zjavenie, autoritu, kto-
rej by som mohol veriť.

Je hrozné si pomyslieť, že by som mal veriť každému, kto by 
prišiel za  mnou a  chcel by mi tlmočiť „Božiu vôľu“ vzhľadom 
na moje povolanie, správanie, postoj k ľuďom a veciam... To je 
absurdum! Predstav si, že by prišiel za tebou hoci aj dobrý pria-
teľ a povedal by ti: Počuj, mal som Božie zjavenie. Boh si od teba 
žiada, aby si sa zriekol manželstva a zasvätil sa výlučne jeho služ-
be ako kňaz alebo ako rehoľná sestra... alebo aby si urobil toto 
alebo ono. Nuž, iste by si sa usmial, kývol rukou alebo naznačil 
na čele koliesko... a celkom správne. 

A predstav si, že by prišiel za tebou ten istý človek s tým istým 
tvrdením a dodal by: Na dôkaz toho, že to Boh od teba skutoč-
ne chce, poď, ideme k dajakému mŕtvemu a ja ho jediným slo-
vom vzkriesim, prípadne jediným dotykom uzdravím chorého 
na rakovinu, alebo premením vodu na prvotriedne víno, alebo 
krajcom chleba nasýtim naraz tisíce ľudí, alebo jediným slovom 
utíšim prudký víchor a búrku... Myslím, že by si sa už nesmial, 
keby sa to skutočne stalo, ale vážne by si sa zamyslel nad slovami 
svojho priateľa.

Možno by si nebral vážne jeho slová, keby ti napríklad pove-
dal: Ak sa to nerozhodneš urobiť, do týždňa ti zomrie otec, mat-
ka, brat... A keby sa skutočne do týždňa pobral otec, ktorý bol 
celkom zdravý, už by si rozhodnutie neodkladal a nečakal, kým 
ti zomrie matka, prípadne brat...
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Viem, povieš: Ale, veď to sú nezmysly! Ako môže človek robiť 
takéto veci? To sú absolútne nemožnosti pre človeka!

Výborne! Pre človeka. Ale nie pre Boha, ktorý je všemohúci 
a vševediaci. On takéto veci môže robiť. Tým prvým skutkom 
hovoríme zázraky, druhým proroctvá.

Áno. Boh môže robiť i zázraky, t. j. také mimoriadne javy, kto-
ré sú prístupné nášmu zmyslovému vnímaniu, ale ktoré prevy-
šujú všetky prirodzené schopnosti človeka. Preto ich môže ko-
nať jedine Boh alebo ten, komu Boh túto moc z vážneho dôvodu 
zveril.

Práve tak i proroctvá ako presné a isté predpovede budúcich 
vecí, ktoré sa prirodzeným spôsobom nedajú predpovedať, ale 
ktoré Boh môže zjaviť z  vážnych dôvodov. Ľudí, ktorým Boh 
tieto pravdy v minulosti zjavoval a ktorých obdaril mocou robiť 
zázraky a prorokovať, budeme volať prorokmi. Tak ich nazývali 
Židia, v národe ktorých sa Boh takýmto spôsobom zjavoval.

– o –

3. Starozákonné Božie zjavenie

Vidím, ako ťa heglo. 

Prečo práve Židia? Pochopíš až neskôr. Židovský národ bol 
Bohom vyvolený národ, z ktorého sa mal narodiť Vykupiteľ sve-
ta, Ježiš Kristus. Boh ho počas celej jeho existencie zvlášť chrá-
nil, aby sa v ňom ako v jedinom národe udržala viera v jediného 
pravého Boha. História to potvrdzuje. Hoci bol židovský národ 
často utláčaný, prenasledovaný a  zotročovaný inými národmi, 
ktoré nútili Židov k mnohobožstvu a modloslužobníctvu, on ako 
jediný národ na svete nikdy neodpadol od pravej viery v jediné-
ho Boha. V dejinách Židov sa často stávalo, že už len malá časť 
ľudu ostávala verná jedinému Bohu. V takejto, pre národ kritic-
kej chvíli Boh povolal proroka a obdaril ho mocou robiť zázraky 
a prorokovať. Ten znova priviedol Židov k pravej viere. 

Je to čosi nepochopiteľné pre človeka, ale je to tak. Ak by ťa 
niekedy ateisti presviedčali, že všetci ľudia najprv uctievali veľa 
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bohov zo strachu a z nevedomosti a len postupne, s rozširovaním 
poznania, sa od nich oslobodzovali a prechádzali k viere v jed-
ného Boha – od polyteizmu k monoteizmu – spokojne môžeš po-
vedať, že to môže byť pravda pre všetky iné národy, no rozhod-
ne nie pre národ židovský, ktorý vždy veril v jediného pravého 
Boha. Tu sám Boh bdel nad zachovávaním pravej a čistej viery. 
Prečo? Hlbšie pochopíš až neskôr.

Takýchto prorokov bolo veľa. Spomenieme tie najznámejšie 
mená: Mojžiš, Abrahám, Izák, Jakub, Dávid, Izaiáš, Jeremiáš, 
Eliáš, Ezechiel, Malachiáš, Joel, Jonáš...

Vystupovali v dejinách židovského národa od najstarších čias 
až po začiatok nášho letopočtu, keď vystúpil posledný a najväčší 
prorok, Ján Krstiteľ.

Učenie prorokov, ich zázraky a proroctvá spolu s dejinami ži-
dovského národa sú zachytené v knihách, ktoré budeme nazývať 
Sväté písmo Starého zákona alebo stručne Starý zákon. Obsa-
huje 45 kníh. Pokiaľ ide o druhy, sú to knihy dejepisné, básnické, 
náučné a prorocké.

Logicky by sa žiadalo, aby sme teraz dokázali, že tieto knihy 
sú naozaj zapísaným Božím zjavením, že sú naozaj vierohodné, 
pravé a neporušené čo do obsahu. Aj to by sme mohli urobiť. 
Veď sa tomu venovalo množstvo špecialistov v minulosti a ve-
nuje sa i dnes.

Je to však veľmi namáhavá a zdĺhavá práca. My si zvolíme inú 
cestu dokazovania. Len ešte trocha trpezlivosti.

Povedali sme, že starozákonné zjavenie sa končí Jánom Krsti-
teľom. Ale či sa tým Božie zjavenie celkom ukončilo? 

Vôbec nie! To hlavné, čo ti chcem povedať, ešte len príde.

– o –

4. Novozákonné Božie zjavenie. Osoba Ježiša Krista

Proroci dokázali udržiavať vieru v židovskom národe, i keď 
ich to často stálo život... Je to už osud hlásateľov pravdy a tak sa 
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zdá, že aj jeden zo znakov ich pravdivosti, že sú vždy prenasle-
dovaní, mučení, väznení a zabíjaní... Platilo to v minulosti a platí 
to i dnes...

Ale toto zjavenie sa udržalo iba u Židov. Vari Boh nechce spá-
su všetkých ľudí, a teda aj Nežidov?

Ostatné národy neprijali učenie Židov ani ich vieru. Tvrdošij-
ne ostávali mimo pravej viery a mimo poznania pravdy. Veď to 
bolo pre nich pohodlnejšie... Pohanský život nebol taký náročný 
na mravnosť, ich bôžikovia mali veľké „porozumenie“ pre ľudské 
vášne, pudy a pohodlie... Presne tak ako novopohanský materia-
lizmus, ateizmus a konzumizmus našich čias. Preto je nábožen-
stvo tak málo príťažlivé pre ľudí, ktorí žijú iba ako živočíchy...

Opakujem, Boh chce spásu všetkých ľudí. Všetci majú v neho 
veriť, podľa jeho pravdy žiť, a tak raz dosiahnuť nekonečnú bla-
ženosť v nebi. 

A preto Boh nemohol mlčať.

Zjavenie, tak ako sa odohralo u Židov, nepreniklo k väčšine 
ľudí. Bola potrebná otvorenejšia, pôsobivejšia a  prenikavejšia 
reč. Človek ako tlmočník nestačil. Preto sa Boh vo svojej neko-
nečnej láske k ľuďom sám rozhodol stať človekom, prísť medzi 
nás vo viditeľnej ľudskej podobe a hovoriť k nám priamo, otvo-
rene, „polopate“, ako by sme to povedali dnes.

Boh sa v určitom čase stáva človekom. Tým však neprestáva 
byť Bohom. Ako Bohočlovek v jednej osobe, v osobe Ježiša Kris-
ta, prichádza k nám, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že nemo-
hol prísť k poznaniu pravdy.

Život, učenie a skutky Ježiša Krista sú tiež opísané a zazna-
čené v knihách, ktoré budeme nazývať Sväté písmo Nového zá-
kona alebo Nový zákon. Sú medzi nimi štyri životopisy Krista 
od Matúša, Marka, Lukáša a Jána, Skutky a listy apoštolov, žia-
kov a nástupcov Krista, a jeden prorocký spis, Zjavenie svätého 
Jána, čiže Apokalypsa, v ktorej sa v prorockom videní opisujú 
dejiny Kristom založenej Cirkvi až do skončenia sveta.

Ak v tebe skrsli pochybnosti voči Starému zákonu, myslím, 
že teraz budú pochybnosti ešte väčšie. Viem to. A práve preto už 
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nebudeme odkladať otázku pravdivosti a  spoľahlivosti Nového 
zákona, ale ju začneme riešiť. 

Ale ako?

Tak, že si najprv historicky dokážeme, že Kristus skutočne žil 
ako historická osoba, ako človek. To budeme robiť v druhej ka-
pitole.

V ďalšej kapitole budeme dokazovať, že Kristus nie je iba člo-
vek, ale že je Boh, ktorý sa stal človekom, čiže je Bohočlovek. 

Keď už uznáme Krista ako Bohočloveka, potom budeme do-
kazovať, že Kristus založil spoločenstvo tých, ktorí v neho veria 
a žijú podľa jeho príkazov a príkladu, čiže Cirkev. Na čelo Cirkvi 
postavil jedného z apoštolov, Petra, ktorého ustanovil za viditeľ-
nú hlavu Cirkvi, pričom ho obdaril darom neomylnosti pri vy-
svetľovaní svojej náuky. A  preto prisľúbil Cirkvi, ktorú založil, 
že bude existovať vždy, že bude „stĺpom pravdy“ a  bude trvať 
až do konca sveta. Je logické, že Kristova moc a neomylnosť sa 
po Petrovej smrti prenáša na jeho nástupcov, rímskych biskupov 
– pápežov.

Keď toto všetko budeme vedieť, potom bude už ľahké doka-
zovať pravdivosť spisov Nového zákona. Kristova Cirkev na čele 
s  pápežom bude ručiteľkou Kristovej pravdy. Keď Cirkev, tak 
vlastne Kristus sám, lebo on je jej neviditeľnou Hlavou. On sám 
teda ručí za jej neomylnosť.

Keď budeme poznať spoľahlivosť Svätého písma Nového zá-
kona, potom máme dokázanú aj pravdivosť Starého zákona, lebo 
Kristus sám vyhlásil, že „kým sa nepominie nebo a zem, nepo-
minie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona“ (Mt 5, 
18). Alebo inde: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17).

Keď budeme mať tieto otázky vyjasnené, potom sa pred 
nami otvára pohodlná a veľmi názorná cesta poznávania prav-
dy. Žriedlom, z ktorého budeme čerpať pravdu, bude teda samo 
Božie slovo, či už zapísané v Svätom písme Nového zákona, ale-
bo živé slovo hovorené ústami Cirkvi a jej viditeľnej hlavy.
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Pravdy, ktoré takto získame, nebudú menej presvedčivé a isté 
ako tie, ktoré sme dokazovali čisto rozumom v  knižke VERIŤ 
ČI NEVERIŤ? Naopak. Budú obsahovo neporovnateľne bohat-
šie, príťažlivejšie, názornejšie. Budú to najmä takzvané tajom-
stvá viery, napríklad tajomstvo Najsvätejšej Trojice, tajomstvo 
vtelenia, vykúpenia... Sú to pravdy, na  ktoré by človek svojím 
rozumom nikdy neprišiel. Hoci ich ľudský rozum nikdy nepo-
chopí, vieme dokázať, že sa mu neprotivia. A my sa vždy budeme 
usilovať o to, aby si aj náš rozum prišiel na svoje. 

Spôsob poznávania bude teda viera.

Viera v Ježiša Krista Bohočloveka a jeho Cirkev. Neboj sa, len 
vytrvaj v úprimnom hľadaní pravdy a uvidíš, že nebudeš ľutovať 
nijakú námahu.

No pri štúdiu nezabúdaj prosiť nebeského Otca, aby ti dal jas-
nejšie poznať jeho, seba i  tvoj životný cieľ a aby ti dal dosť síl 
nasledovať to, čo si ako pravdu prijal.

Hovor so svätým Augustínom: „Pane, ak chceš, aby som uve-
ril, daj, aby som uveril. Daj, čo rozkazuješ, a potom rozkáž, čo 
chceš.“

– o –



13

II. ČI KRISTUS SKUTOČNE ŽIL?

Nemysli si, že je o tom zbytočné hovoriť a písať. Ešte aj dnes 
sa nájdu ľudia, či už dobromyseľní alebo zlomyseľní, ktorí tvrdia, 
že Kristus vôbec nejestvoval, že reči o Kristovi patria do oblasti 
mýtov alebo legiend; že Kristus je len výplod ľudskej fantázie, 
túžiacej po čomsi ideálnom; že kresťanstvo je len zmes rôznych 
orientálnych náboženstiev, ktoré sa utváralo spontánne pred 
dvetisíc rokmi; že Kristus nie je zakladateľom kresťanstva. Iné 
názory o Kristovi nebudeme spomínať. Nám teraz o nič iné nej-
de, iba zistiť, či je Kristus historická, skutočne jestvujúca osoba, 
alebo nie. Teraz ideme o ňom hovoriť iba ako o človeku. 

Žil naozaj človek menom Ježiš Kristus? 

Otázka, ktorú nemožno zodpovedať rozumom. Tu nám môžu 
pomôcť jedine historické svedectvá ľudí, ktorí žili v  tom čase 
alebo aspoň krátky čas po ňom.

Prv než si vypočujeme jednotlivých svedkov, uvedomme si 
dobre niekoľko poznámok, súvisiacich s týmito svedectvami. 

V prvom rade si uvedomme, že ideme vypočúvať svedkov 
spred vyše 1900 rokov. To nám povie veľa. Vtedy ešte nebol roz-
hlas, televízia, denníky, týždenníky ani večerníky, ktoré by tak 
podrobne informovali o dianí vo svete ako dnes. Nebolo ani že-
lezníc, ani počítačov, lietadiel ani tlačiarní, ktoré by denne chr-
lili tisíce rozličných kníh, časopisov a novín. Papyrus bol vzácny, 
ľudí poznajúcich písmo bolo málo, a ak písali, tak nanajvýš o dô-
ležitých umeleckých, filozofických a dejepisných faktoch a o vý-
znamných ľuďoch.

Teda hneď na začiatku môžeme počítať s tým, že svedkovia 
budú na reč veľmi skúpi.

Druhá dôležitá skutočnosť je tá, že územie Palestíny, kde 
Kristus údajne žil, bolo v čase Krista, teda asi pred 2000 rokmi, 
pod nadvládou Ríma. Židia veľmi ťažko znášali toto poddanstvo 
voči rímskemu cisárovi. Každý Žid zo srdca nenávidel Rimanov, 
ale aj Rimania mali Židov vo zvláštnej nenávisti a opovrhovali 
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nimi, lebo neuznávali ich bohov. To nám pekne potvrdzuje od-
rodilý Žid Jozef Flavius vo svojich historických spisoch Židovská 
vojna (75 – 79 po Kristovi. U nás vyšla kniha spracovaná na ich 
podklade od Liona Feuchtwangera Zasľúbená zem).

Prečo to píšem? 

Nuž preto, lebo Kristus bol Žid. Ako Žida ho nenávideli Rima-
nia a nemali nijaký záujem o ňom písať, rozhodne nie v kladnom 
svetle. Ak ho budú spomínať rímski spisovatelia, tak nanajvýš 
len mimochodom a veľmi triezvo, a to len v súvislosti s Riman-
mi. Rimania sa pozerali na židovské náboženstvo ako na určitý 
druh východného fanatizmu a robili si z neho posmech.

Hoci bol Kristus Žid, vzdelaná vrstva Židov – farizeji, zákon-
níci, kňazi – ho takisto neuznala. Boli jeho nepriateľmi, nenávi-
deli ho ešte väčšmi ako Rimania. Preto okrem posmeškov a rôz-
nych narážok na jeho učenie takisto o ňom nebudú písať, aby sa 
zvesť o ňom ešte väčšmi nerozšírila. Okrem toho písaním o ňom 
by seba museli dať do zlého svetla. Veď oni, ako sa dozvieš ne-
skôr, boli príčinou Kristovho zavraždenia.

Tretia poznámka sa bude týkať kresťanských spisovateľov 
vtedajšej doby. Tých, žiaľ, nebudeme môcť dať na prvé miesto 
pri historickom dokazovaní existencie Krista, lebo by mohli byť 
„podozriví“ zo zveličovania a úmyselného rozpisovania sa o svo-
jom zakladateľovi. To však neznamená, že by sme ich svedectvá 
mohli bagatelizovať. Veď mnohí z nich za Krista položili život, 
a to ich robí tiež vierohodnými.

– o –

1. Svedectvo pohanov – Rimanov a iných

Najprv sa budeme pýtať nestranných Rimanov, pohanov, 
ktorým nemohlo na Kristovi nijako záležať, čo nám oni hovoria 
o Kristovi.

Prvé svedectvo nám poskytuje G. Plinius Caecilius Secun-
dus, ktorý sa narodil v roku 62 po Kristovi v severnej Itálii. Bol 
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priateľom historika Tacita. Roku 111 za cisára Trajána spravoval 
ako cisársky legát provinciu Bitýniu. Zomrel v Ríme roku 113.

V liste cisárovi Trajánovi asi z roku 112 nehovorí síce nič o Je-
žišovej osobe, ale dosvedčuje, že v Bitýnii (severozápadná časť 
Malej Ázie) sa veľmi rozšírili kresťania, ktorí „... sa schádzajú 
určitý deň pred východom slnka a  Kristovi ako Bohu spievajú 
pieseň“ (Epistulae X, 96).

Druhý spisovateľ, historik Publius Cornelius Tacitus (55 – 120 
po Kristovi) bol za cisára Trajána konzulom v provincii rímskej 
Ázie. Vo svojich 16 knihách s názvom Annales opisuje rímske de-
jiny od smrti cisára Augusta roku 14 po Kristovi do smrti cisára 
Neróna roku 68. Tacitom vrcholí rímske umelecké dejepisectvo 
a popri gréckom Tukydidovi je najväčším historikom staroveku.

Keď písal o Nerónovi a o podpálení Ríma v roku 64, hovorí, 
že cisár, aby utlmil hlasy, ktoré rozširovali, že on sám nariadil za-
páliť Rím, „... obvinil a najvyberanejšími trestami zakročil proti 
tým, ktorých ľudia pre ich ohavnosť nenávideli a kresťanmi na-
zývali. Pôvodca ich mena, Kristus, bol za panovania Tibéria po-
pravený prokurátorom Pontským Pilátom. Táto zhubná povera 
bola na okamih potlačená, ale znova sa rozmohla nielen v Judei, 
vo vlasti tohto zla, ale i v Meste (t. j. v Ríme), kde sa všetky ohav-
nosti a hanebné veci zo všetkých strán zbiehajú a rozširujú. Pre-
to boli najprv pochytaní tí, ktorí sa k tomu priznávali. Neskoršie 
po ich priznaní (k učeniu Krista) nesmierny počet bol usvedče-
ný z nenávisti k ľudskému pokoleniu (poznámka: kresťania sa 
vtedy stránili verejného života, Annales XV, 44).

Potom opisuje mučenie kresťanov počas prenasledovania 
za  cisára Neróna. Toto prenasledovanie a  mučenie kresťanov 
potvrdzuje ďalší rímsky spisovateľ Suetonius (70 – 121 po Kris-
tovi), keď píše o Claudiovi, ktorý vládol pred Nerónom: „Vyhnal 
z Ríma Židov, ktorí sa stále búrili pre Krista“ (Vita Claudii, 25), 
a o Nerónovi: „... na mučenícku smrť boli vydaní kresťania, druh 
ľudí vyznávajúcich nové a zločinné povery“ (Vita Neronis, 16). 

Vyhnanie Židov, ktoré spomína Suetonius, sa stalo v rokoch 
49 – 50 po  Kristovi, lebo v  Ríme asi 20 rokov po  smrti Krista 
viedli Židia, žijúci v Ríme, stále hádky o titul Krista, čiže Mesiá-
ša, pripisovaný práve Ježišovi. Jedni ho uznávali za prisľúbeného 
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Mesiáša, Vykupiteľa sveta, druhí to popierali. Tí prví boli iste 
kresťania, ktorí sa obrátili na vieru v Krista zo židovstva.

Aj cisár Hadrián asi roku 125 posiela list prokurátorovi Ázie, 
Minuciovi Fundanovi, zachovaný u Eusebia (Historia ecclesiastica 
IV, 9), v ktorom dáva pokyny na súdne pokračovanie proti kres-
ťanom. Roku 133 zasa píše list konzulovi Servianovi, v ktorom 
sa celkom náhodne zmieňuje o  Kristovi a  kresťanoch (Flavius 
Vopiscus Quadrigne Tyran 8, in: Scriptores Historiae Augustae).

Ak by ťa zaujímalo dozvedieť sa viac o  prenasledovaní 
za Neróna, prečítaj si knihu Henryka Sienkiewicza Quo vadis.

Ani mimorímski spisovatelia nenechali Krista celkom bez po-
všimnutia.

Zlomyseľný Lukianos, pogréčtený Semita, často zosmiešňuje 
kresťanov, ale veľmi zriedka robí narážky na Ježiša. Najistejšie sú 
zmienky asi z roku 170 v Peregrinovi (11 až 13), kde sa spomína, že 
prvý zákonodarca kresťanov, sofista a čarodejník, bol ukrižovaný 
v Palestíne.

Iný Semita, Marus, syn Serapionov, píše synovi list, kde sa zmie-
ňuje o Ježišovi, popri Sokratovi a Pytagorovi, úctivo ako o „múdrom 
kráľovi Židov“, ktorého vydal na smrť vlastný ľud. Bol však za to po-
trestaný od Boha zbúraním hlavného mesta Jeruzalema a vyhnan-
stvom. List zrejme pochádza z obdobia po roku 70, keď bol zničený 
Jeruzalem. Pravdepodobne bol napísaný koncom 2. storočia (v Cu-
retovi Spicilegium syriacum, s. 43 a nasl.).

– o –

2. Svedectvo Židov

Od pravoverných Židov máme veľmi skúpe svedectvá. Okrem 
posmešných, často až odporných narážok na Krista a jeho výroky, 
a okrem prekrútených tvrdení o jeho pôvode nenachádzame nič 
otvorené a priame. Preto ich podrobne ani neuvádzame. Nie je 
to potrebné a je to nedôstojné takej osoby, ako bol Kristus. Uve-
dieme iba jedno svedectvo z Talmudu (je to zbierka ustanovení 
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a predpisov, pochádzajúcich od židovských rabínov z 2. – 6. sto-
ročia), ktorý na jednom mieste hovorí toto: 

„V predvečer veľkonočný bol ukrižovaný Ježiš, galilejský ča-
rodejník, lebo robil čary a zvádzal izraelský ľud k akémusi cu-
dziemu náboženstvu“ (Sanhedrin, fol. 43). Tieto miesta sú však 
tiež dôkazom existencie Krista.

Zato máme veľmi cenné svedectvo od už spomínaného Jozefa 
Flavia, jeruzalemského kňaza, ktorý sa vo  vojne s  Rimanmi a  po 
porážke Židov vzdal budúcemu cisárovi Vespaziánovi a stal sa jeho 
úradným dejepiscom. Jeho hlavné diela sme už spomenuli.

Jozef Flavius vo  všetkých týchto spisoch, až na  tri miesta, 
nespomína ani Ježiša, ani kresťanov, hoci veľa hovorí o osobách 
zo židovského prostredia, ktoré sa spomínajú dokonca aj v evan-
jeliách. Na  jednom mieste s  úctou hovorí o  Jánovi Krstiteľovi 
a jeho smrti (Židovské starožitnosti 18, 5, 2). Na druhom mieste sa 
s rovnakou úctou zmieňuje o násilnej smrti Jakuba, „brata Ježi-
šovho, zvaného Kristus“ (Židovské starožitnosti 18, 9, 1).

Najcennejšie je však tretie miesto, ktoré je také podrobné 
a také presvedčivé ako žiadne iné svedectvo o Kristovi. Vo všet-
kých odpisoch Židovských starožitností sa toto miesto nachádza. 
Až v  16. storočí sa vyskytli pochybnosti o  jeho vierohodnosti 
u daktorých vedcov. Nešlo im totiž do hlavy, ako mohol jeden 
Žid tak priaznivo hovoriť o  Ježišovi Kristovi. Žiaden iný argu-
ment proti tomuto miestu nevedia uviesť. 

O čom hovorí Jozef Flavius?

„V tom čase žil Ježiš, človek múdry, ak ho možno vôbec na-
zvať človekom. Bol totiž divotvorcom a učiteľom ľudí, ktorí s lás-
kou prijímajú pravdu. Strhol za sebou mnoho Židov a Grékov. 
Bol Kristom. Naši poprední ľudia ho obžalovali u Piláta, ktorý ho 
dal ukrižovať. Ale tí, čo ho od počiatku milovali, zostali mu ver-
ní. Na tretí deň sa im ukázal živý, ako to zvestovali Boží proroci, 
ktorí predpovedali o ňom aj tisíce iných zázračných vecí. A ešte 
podnes jestvuje spoločenstvo kresťanov, ktorí sa tak volajú podľa 
jeho mena“ (Židovské starožitnosti 18, 3, 3).

– o –
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3. Svedectvo kresťanov

Najbohatšie sú svedectvá tých, ktorí od  počiatku uznávali 
Krista za svojho Boha, svedectvá kresťanov.

Boli to v prvom rade najbližší spolupracovníci Krista, apoš-
toli, ktorí nám zanechali spoľahlivé informácie o jeho živote či 
už v evanjeliách, ktoré napísali oni sami, alebo podľa ich učenia 
o  Kristovi ich žiaci. Je veľa týchto evanjelií, spomenieme však 
len tie, ktoré Cirkev uznáva ako autentické, pravoverné v celom 
rozsahu. Sú to evanjeliá podľa Matúša, Marka, ktorý bol žiakom 
svätého Petra, evanjelium podľa Lukáša, Pavlovho žiaka, a evan-
jelium podľa Jána.

Ďalej svedčia o Kristovi Skutky apoštolov, ktoré napísal Lu-
káš, listy apoštolov, napísané niekoľko rokov po  smrti Krista 
pre jednotlivé mestá, v ktorých apoštoli hlásali Kristovu náuku, 
alebo listy pre určité osoby. Posledným spisom je Zjavenie apoš-
tola Jána, čiže Apokalypsa, napísaná koncom 1. storočia.

Po apoštoloch nasledujú svedectvá cirkevných otcov a spiso-
vateľov, a  to v  1. a  2. storočí sú to spisy Klementa Rímskeho, 
Ignáca z Antiochie, Polykarpa zo Smyrny, Papiasa z Hierapolisu.

Z konca 2. storočia a zo začiatku 3. storočia pochádzajú sve-
dectvá slávnych učencov: Klementa Alexandrijského, Tertuliá-
na, Origena, Eusebia...

Mnohí z týchto kresťanských spisovateľov spečatili svoje sve-
dectvo o Kristovi krvou v prenasledovaniach za neho.

Ostatné spisy, apokryfné, podvrhnuté spisy bludárov z 2. a 3. 
storočia, nebudeme spomínať, hoci sú tiež historickým svedec-
tvom o tom, že Kristus skutočne žil.

– o –

Treba k uvedeným citátom komentár?

Myslím, že je to zbytočné. Čo sme v tejto kapitole uviedli, do-
kazuje, že život máloktorej osoby spred 2000 rokov je dokázaný 
toľkými a takými pádnymi svedectvami ako život Krista.
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Je v tom kus zlomyseľnosti snažiť sa napriek všetkým týmto 
svedectvám popierať, že Kristus bol skutočnou historickou oso-
bou, že žil zhruba pred dvetisíc rokmi v Palestíne, bol Žid, uči-
teľ a divotvorca. Zomrel za čias cisára Tibéria. Flavius, historik, 
dokonca hovorí, že po smrti sa ukázal živý tým, ktorí ho poznali. 
Jeho prívrženci sa nazývali kresťanmi a uctievali ho ako Boha.

A toto sme chceli dokázať: že Ježiš Kristus je historická oso-
ba, a nie výplod ľudskej fantázie. Myslím, že sa nemusíme hanbiť 
prijať túto pravdu potvrdenú toľkými svedectvami.

– o –
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III. ČI JE KRISTUS SKUTOČNE BOH?

Je to rozhodujúca otázka. A od odpovede na ňu závisí celý 
náš život.

Doteraz sme hovorili o Kristovi ako o historickej osobe. Pre-
svedčili sme sa, že naozaj žil. Keďže ho dejiny toľko ráz spomí-
najú, isto musel vykonať čosi také, čím sa do  dejín zapísal, ba 
nielen zapísal, ale ich rozčesol na dve doby: na dobu pred Kris-
tom a na dobu po Kristovi, alebo ako sa to dnes hovorí, na obdo-
bie pred naším letopočtom a nášho letopočtu.

Teraz ideme hovoriť o Kristovi nielen ako o človeku, ale ako 
o Bohu, ktorý sa stal človekom.

Treba hneď na  začiatku objasniť cestu, ktorou sa budeme 
pri dokazovaní jeho božstva uberať.

Ostaneme verní metóde pozorovania účinkov a  hľadania 
príčin. Ak nájdeme dajaké účinky, ktoré spôsobil Kristus a kto-
ré budú prevyšovať všetky ľudské schopnosti, budeme sa mu-
sieť pozerať na Krista ako na kohosi, kto je viac ako človek, ako 
na bytosť božského pôvodu.

Prvým, ľudsky nepochopiteľným a  pre človeka nemožným 
účinkom je podivné rozšírenie prvotného kresťanstva.

Druhým zarážajúcim účinkom je podivuhodné hrdinstvo 
kresťanských mučeníkov pri vyznávaní Kristovej náuky.

Napokon ešte dôkaz Kristovho božstva z  nepochopiteľnej 
lásky a nenávisti voči Kristovi a jeho Cirkvi.

Úmyselne volím túto cestu dokazovania, takú odlišnú od tra-
dičných ciest, pri ktorých sa božstvo Krista dokazuje z jeho zmŕt-
vychvstania, z jeho svätej a dokonalej náuky a života, z uskutoč-
nenia proroctiev o ňom, z uskutočnenia jeho proroctiev..., lebo 
viem, že dnešný človek je príliš materialisticky založený a uzná-
va iba rukolapné veci. Okrem toho tradičné dôkazy predpokla-
dajú znalosť Svätého písma a Kristovho učenia, ktoré je v ňom 
uložené. A myslím, že sa nemýlim, ak predpokladám, že ty ho 
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ešte nepoznáš. Preto som volil túto cestu riešenia otázky Kris-
tovho božstva.

Môžeme tu spokojne vychádzať zo súčasnej náuky kresťanov, 
odhliadnuc nateraz od toho, že sme si ešte nedokázali pravdivosť 
a vierohodnosť evanjelií a Svätého písma.

Budeme sa opierať o dejiny, o svedectvá mimo Písma a o fak-
ty, ktoré nám pomôžu potvrdiť aj nezávislí spisovatelia a histo-
rici. Prv než sa pustíme do riešenia problému obdivuhodného 
rozšírenia kresťanstva v prvých storočiach, najprv aspoň stručne 
pohovoríme o tom, čo učilo a podnes učí kresťanské nábožen-
stvo. Bude to veľmi potrebné na pochopenie našich ďalších tvr-
dení.

– o –

Aký je teda obsah kresťanskej náuky?

Je jeden Boh, Otec, Stvoriteľ všetkého, ktorý vo  svojej ne-
konečnej láske stvoril najprv duchovné bytosti, anjelov, potom 
hmotný svet a nakoniec hmotno-duchovnú bytosť, človeka, prvý 
manželský pár. Ustanovil ich za vládcov nad prírodou, prijal ich 
za svoje deti, a tým ich predurčil na nekonečnú blaženosť, kto-
rú mali dosiahnuť ako odmenu za lásku k nemu. Lásku mu mali 
prejaviť poslušnosťou. Neposlušnosťou prvých rodičov bolo celé 
ľudstvo odsúdené na stratu nekonečnej blaženosti, prestali byť 
Božími deťmi, stratili milosť posväcujúcu. Boh však v nekoneč-
nej láske k ľuďom sám sa rozhodol napraviť túto, pre samotné-
ho človeka neriešiteľnú situáciu. Boh podľa kresťanského učenia 
jestvuje v troch rozdielnych osobách – Otec, Syn a Duch Svätý. 
Tieto tri osoby nazývame Najsvätejšia Trojica.

Otec, ktorého ľudia neposlušnosťou nekonečne urazili, aby 
umožnil zmierenie ľudí so sebou, z nekonečnej lásky k ľuďom 
posiela na svet svojho Syna, ktorý berie na seba v čase ľudskú 
prirodzenosť. Hovoríme o  vtelení Božieho Syna. Týmto vtele-
ným Božím Synom je Ježiš Kristus. Vtelenie sa stalo pôsobením 
Ducha Svätého v Panne Márii, Božej Matke.

Kristus sa narodil v  Betleheme, tridsať rokov žil skrytým 
životom v  Nazarete, potom začal verejne vystupovať. Chodil 
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po  Palestíne, vyučoval ľudí, uzdravoval chorých, kriesil mŕt-
vych, zázračne nasycoval tisícové zástupy, dokazoval svoju moc 
nad prírodou rôznymi zázrakmi. Zhromaždil okolo seba niekoľ-
ko mužov, apoštolov, ktorých osobitne vyučoval a  pripravoval 
na to, aby sa po jeho odchode stali jeho nástupcami.

Keď už poučil ľudí, a najmä apoštolov, čo majú veriť, a dal im 
aj príklad a prikázania, ako majú žiť, ak sa chcú dostať do neba, 
prikročil k  splneniu svojho hlavného poslania. Dobrovoľne 
podstúpil ukrutnú a potupnú smrť na kríži, ktorej predchádza-
lo hrozné duševné a telesné trýznenie v podobe potenia sa kr-
vou, bičovania, korunovania tŕním, nesenia kríža na popravisko 
a ukrižovania. Túto smrť podstúpil ako obetu zmierenia medzi 
Bohom Otcom a nami ľuďmi za naše nekonečné urážky Boha. 

Svojou smrťou na  kríži vykúpil ľudstvo z  večného zatrate-
nia a umožnil mu znova dosiahnuť nekonečnú blaženosť v nebi. 
Ako podmienku spásy dáva veriť v jeho náuku, žiť podľa nej, dať 
sa pokrstiť. Krstom sa včleňujeme do  spoločenstva kresťanov, 
do Kristovej Cirkvi, ktorú v jej činnosti na posväcovaní duší ria-
di sám Duch Svätý.

Na tretí deň po ukrižovaní Kristus vstal z mŕtvych. Tým doká-
zal svoje božstvo najpresvedčivejšie. Po zmŕtvychvstaní žil na zemi 
ešte štyridsať dní, ustanovil Petra za  viditeľnú hlavu svojej Cirkvi 
a poslal apoštolov do celého sveta hlásať jeho náuku a vysluhovať 
prostriedky spásy – sviatosti. Vystrojil ich mocou robiť zázraky, aby 
tak mohli dokazovať svoje nadprirodzené poslanie. Dal im moc od-
púšťať hriechy, prinášať novozákonnú obetu, svätú omšu, v ktorej sa 
nekrvavým spôsobom sprítomňuje Kristova obeta na kríži.

Prostredníctvom svätej omše ostáva v Oltárnej sviatosti stále 
prítomný – ale neviditeľne – medzi ľuďmi a  dáva sa im za  du-
chovný pokrm.

Ešte raz sa zjaví verejne svetu, a to v posledný deň, keď bude 
definitívny koniec tohto spôsobu života, a bude súdiť všetkých 
ľudí z toho, ako žili a zachovávali jeho prikázania. Predtým všet-
kých mŕtvych vzkriesi k životu. Po jeho druhom príchode na svet 
sa skončia dejiny ľudstva na zemi a bude nasledovať nekonečne 
blažený život v nebi alebo večné zatratenie v pekle.

– o –
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To sú hlavné dogmy kresťanského učenia, ako ich učil Kris-
tus, kresťania prvých storočí po Kristovi i dnešné kresťanstvo. 
Ešte ti pripomeniem niektoré hlavné mravné zásady, podľa kto-
rých majú kresťania žiť, tak ako ich učil Kristus.

Hlavný príkaz, ktorým sa má riadiť každý kresťan a v ktorom 
je zahrnutá celá morálka, je príkaz lásky k Bohu a blížnemu: MI-
LOVAŤ BOHA NADOVŠETKO A  BLÍŽNEHO AKO SEBA SA-
MÉHO.

V praxi to znamená:

Jedine Bohu sa klaňať, radšej zomrieť, ako zaprieť Ježiša Kris-
ta alebo prestúpiť jeho príkazy, čiže zhrešiť. Verejne vyznávať 
Krista ako Boha aj za cenu straty zamestnania, kariéry, slobody 
pohybu, tvrdých sebazaprení. Zúčastňovať sa na verejnom kulte 
Boha v kostole a modliť sa.

Milovať blížneho ako seba samého značí, že niet rozdielu me-
dzi otrokom a pánom, múdrym a nevzdelaným, mužom a ženou, 
dospelými a deťmi. Pred Bohom sme všetci rovní. Milovať i tých, 
ktorí nám zle robia, odpúšťať nepriateľom. Ctiť, milovať a poslú-
chať rodičov a predstavených. Nesiahať na svoj ani cudzí život, 
ale ho chrániť, a to aj život nenarodených detí. Zákaz zneužívať 
pohlavný pud mimo manželstva, ale aj v manželstve. Zachovávať 
úplnú pohlavnú zdržanlivosť pred manželstvom, čistotu panen-
skú, ale aj manželskú. Mať úctu k panenstvu a panictvu, ktoré 
Kristus odporúčal ako stav dokonalejší než manželstvo, ale len 
pre  tých, ktorých k  tomu povolal. Zákaz kradnúť, poškodzo-
vať iných, nesvedomito pracovať, prisvojovať si cudzie majet-
ky a veci bez súhlasu majiteľa. Zákaz ohovárať, osočovať, krivo 
svedčiť, podvádzať.

Ďalej to značí zachovávať neporušený a nerozlučiteľný man-
želský zväzok. Byť dobrým občanom republiky, kráľovstva alebo 
cisárstva.

Kresťan nielenže nemá robiť zlo, ale musí sa usilovať nado-
búdať cnosti, a to často také, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, 
čo vidí okolo seba, napríklad mravnú čistotu, poctivosť, prav-
dovravnosť, spravodlivosť, trpezlivosť, miernosť, láskavosť, po-
slušnosť, pokoru, odpúšťanie. Aby kresťania mohli žiť takýmto 
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životom, Boh im ustanovil sedem sviatostí, z ktorých ako z pra-
meňov prúdi milosť potrebná na spásu.

– o –

To bol stručný prehľad právd a zásad, podľa ktorých Kristus, 
a teda aj kresťanstvo žiada žiť. Ľahko môžeš posúdiť, akým kres-
ťanom si ty. Tento prehľad nám zatiaľ postačí, aby sme mohli 
rozvíjať myšlienky, ktoré majú pomôcť nášmu rozumu uznať 
božstvo Ježiša Krista.

– o –

A. 

PRUDKÉ ROZŠÍRENIE A TRVANIE KRESŤANSTVA,  
KTORÉ PRETVÁRALO MRAVNOSŤ ĽUDÍ, JE DÔKAZOM, 

ŽE JEŽIŠ KRISTUS, JEHO PÔVODCA,  
MÁ BOŽSKÝ PÔVOD.

Po Kristovej smrti sa malá skupina apoštolov a učeníkov roz-
pŕchla. Ale krátko po zoslaní Ducha Svätého, na Petrovo káza-
nie prijíma krst najprv tritisíc, potom ďalších dvetisíc ľudí, ktorí 
sa stávajú prvými kresťanmi. Tento počet denne rastie. Veriaci, 
ktorí sa rozpŕchli do Judey a Samárie, ohlasovali Kristovu bla-
hozvesť, evanjelium, vo svojom prostredí. Daktorí až vo Fenícii, 
na Cypre a v Antiochii, kde ich prvýkrát nazvali kresťanmi. Toto 
bolo ešte za života apoštolov. 

Po smrti apoštolov – a všetci podstúpili mučenícku smrť – po-
čet veriacich tak prudko vzrástol, že sa o tom zmieňajú nielen 
kresťanskí, ale aj pohanskí spisovatelia.

Tak pápež Kliment píše Korinťanom: „K týmto mužom (t. j. 
apoštolom) sa pripojilo nespočetné množstvo vyvolených, ktorí 
podstúpili mnohé trýznenia a muky, aby nám dali príklad vo vy-
znávaní viery.“

Svätý Justín v polovici 2. storočia vyhlasoval, že niet národa, 
či barbarského, či gréckeho, alebo iného, v ktorom by sa nevzý-
val Boh Otec skrze Ježiša Krista ukrižovaného.



25

Tertulián roku 197 vo svojej Obhajobe kresťanov, nevinne pre-
nasledovaných, vydáva nádherné svedectvo: „Sme včerajší – 
píše cisárskemu úradníkovi – a už sme všade. Naplnili sme vaše 
mestá, ostrovy, pevnosti, dekúrie, cisársky palác, senát, fórum – 
len vaše pohanské chrámy sme vám ponechali. Môžeme porátať 
vašich vojakov. Je ich všetkých spolu menej ako kresťanov v jed-
nej provincii. Akú bitku by neboli schopní podniknúť? A nemys-
lite si, že by sme si tak ľahko nechali vykrútiť krk, keby podľa 
našej náuky nebolo viac hodné smrť podstúpiť, ako ju rozdávať!“ 
(Apologia, c. 37). 

Ak si myslíš, že kresťania zveličovali, vypočuj si pohanov.

Okolo roku 112 oznamuje Plinius mladší cisárovi Trajáno-
vi: „Táto nákazlivá povera (t. j. kresťanská náuka) sa už rozšíri-
la po mestách a dedinách a získala si množstvo ľudí každého 
veku a stavu. Chrámy našich bohov stoja opustené a zriedkakto 
prináša obetu“ (Epistolae X, 97).

Okolo roku 65 sa žaluje filozof Seneca: „Toto plemä kresťanov 
je už všade!“ 

Tacitus na citovanom mieste hovorí o „nespočetnom množ-
stve kresťanov, ktorí boli odsúdení na  smrť“ pre  svoju vieru 
v Krista. 

Teda už v čase, keď bolo kresťanstvo v Rímskej ríši zakáza-
ným náboženstvom, ešte pred cisárom Konštantínom, bolo roz-
šírené po celej ríši.

Svätý Irenej, ktorý zomrel roku 202, píše, že kresťanské spo-
ločenstvá – cirkvi – sú v Germánii, Španielsku, v Galii, Oriente, 
v Egypte, Líbyi, Palestíne. 

O svätom Tomášovi, apoštolovi, sa hovorí, že priniesol kres-
ťanstvo až do Indie.

Okolo roku 300 mala Rímska ríša asi 50 miliónov obyvateľov, 
z ktorých 7 miliónov bolo kresťanov, najviac na východe. Vo väč-
šom počte žili aj v Malej Ázii, Macedónsku, Arménsku, Egypte 
a Sýrii. V menšine boli v strednej a  južnej Galii, v Podunajsku 
a na európskych brehoch Čierneho mora, v južnej Itálii, v sever-
nej Afrike a v Španielsku. 
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Nemysli si, že kresťanstvo sa preto tak rýchlo šírilo, lebo táto 
náuka oslobodzovala otrokov, a  preto bolo náboženstvom len 
ubiedených. Omyl! Šírilo sa medzi šľachtou, medzi boháčmi, vy-
sokými cisárskymi úradníkmi, na cisárskom dvore, medzi vzde-
lancami, a to najväčšími svojej doby! Prijímali ho ženy všetkých 
stavov, dokonca aj cisárske manželky, mladíci, dievčatá i  deti, 
a  to nie formálne ako dnes, ale tak, že často museli podstúpiť 
hrozné mučenie, prenasledovanie, a predsa vytrvali vo viere!

Môžeme teda spokojne prijať prvú časť našej tézy: kresťan-
stvo sa v  prvých storočiach rozšírilo po  celom známom svete, 
ako medzi barbarmi, tak medzi vzdelancami, a to nie v ojedine-
lých prípadoch, ale hromadne, vo všetkých stavoch.

– o –

Teraz sa pokúsime ukázať, že toto podivuhodné rozšírenie 
kresťanstva sa nedá prirodzeným spôsobom vysvetliť ani u Ži-
dov, ani u pohanov.

Nedá sa vysvetliť u Židov, ktorí boli viazaní rôznymi predpis-
mi Mojžišovho zákona a  v ich vonkajšom plnení videli zmysel 
náboženstva. Kristus tieto predpisy zrušil. Okrem toho nesplnil 
ich očakávanie, čo sa týka budúceho a  prorokmi predpoveda-
ného Vykupiteľa sveta. V  ich pomýlených predstavách mal byť 
Vykupiteľ sveta mocným panovníkom, ktorý zvrhne nadvládu 
Rimanov. Kristus nechcel o  tom ani počuť. Dokonca kázal po-
slušnosť cisárovi. U Židov milovať blížneho značilo milovať pria-
teľa a nenávidieť nepriateľa. Kristus však žiada lásku aj k nepria-
teľovi. Zakazuje manželský rozvod, kým u Židov zákon dovoľoval 
mužovi prepustiť ženu a  znova sa oženiť. Napokon Židia sami 
zabili Krista, opovrhli ním celkom oficiálne a uprednostnili ci-
sára pred vlastným kráľom. Toto všetko bolo neprekonateľnou 
prekážkou pre prijatie Kristovej náuky zo strany židovských ve-
riacich.

– o –

O nič neboli menšie ťažkosti, ktoré sa stavali do cesty kres-
ťanstvu zo strany pohanov.
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Kristova náuka o jednom Bohu bola v rozpore s ich polyteiz-
mom – mnohobožstvom. Okrem toho cisár bol sám považova-
ný za  boha a  bolo mu treba vzdávať božské pocty. Odmietnuť 
ich značilo vydať sa na smrť. Že mravný úpadok, v akom sa na-
chádzali pohania, im nedovoľoval prijať vznešenú náuku Krista 
o  čistote, panenstve, zdržanlivosti, svätosti a  nerozlučiteľnosti 
manželstva, o tom ani nehovorím. To poznáš aj z dnešných čias 
ako jednu z hlavných príčin odpadu od viery.

Pohania sa mali zriecť svojich bohov, slávností, ktoré ich 
zmyselnosti tak veľmi vyhovovali. Veď mali bohyňu krásy a zmy-
selnosti, ktorú oslavovali tak, že pred jej sochou páchali tie naj-
oplzlejšie a  najodpornejšie nemravnosti. Mali sa učiť zapierať, 
osvojovať si pokoru, čistotu, lásku k nepriateľom, poctivosť, mali 
viesť mravne čistý život dokonca aj v myšlienkach! Pán otroka, 
Grék barbara, Žid pohana, boháč chudáka mal považovať za bra-
ta! Nie, to bolo na nich priveľa!

Okrem toho táto náuka žiadala od nich robiť pokánie za hrie-
chy, a to i verejne, zachovávať vernosť Kristovi až do smrti, zapie-
rať sa... A to najmenej lákavé: odmena za toto všetko ich čakala 
až po smrti.

A toto všetko chcelo kresťanstvo vtedy, keď pohanstvo bolo 
na vrchole svojej moci a slávy, zasypané priazňou rímskych ci-
sárov, keď vlažnosť mravov bola úžasná, keď nemravnosťou boli 
nakazené všetky spoločenské vrstvy. Vtedy, keď polovica ľudstva 
bola v otroctve a rodinný a manželský život bol úplne rozvráte-
ný.

Okrem toho zakladateľ kresťanskej náuky, Kristus, bol oby-
čajný tesár, jeho žiaci boli jednoduchí, často nevzdelaní rybári, 
otroci. Ako mohli toto učenie prijať pyšní antickí filozofi a vzde-
lanci?

Zaujímavé je aj to, že Kristus, ich učiteľ, iba tri roky učil ve-
rejne, nemal nijakú „súkromnú školu“ a potom zmizol od nich 
a nechal ich šíriť svoje učenie po celom svete, a to nie ako Moha-
med mečom a násilím, fanatickou horlivosťou, ale slovom, mod-
litbou, príkladom a láskou...

– o –
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Uvedom si, že proti tomuto šíriacemu sa učeniu a jeho úbo-
hým apoštolom, ktorí nemali žiadnu ľudskú moc ani peniaze, ani 
slávne meno, ani výrečnosť, povstal celý antický svet so svojou 
vzdelanosťou, mocou, predsudkami o Židoch a nenávisťou voči 
nim.

Proti rodiacej sa Cirkvi povstalo židovstvo, ktoré na pokyn je-
ruzalemskej veľrady rozširovalo o kresťanoch tie najhnusnejšie 
ohovárania, potupy, osočovania a posmešky...

Povstal všemohúci rímsky štát, ktorý videl v kresťanoch ne-
bezpečný živel, rozleptávajúci jednotu ríše, a preto ich ako vlas-
tizradcov trestal smrťou...

Povstal pohanský svet, ktorého pohanskí kňazi a pyšní filozofi 
videli ohrozenú svoju existenciu... 

Už od  počiatku povstávaIi v  radoch samotných kresťanov 
rôzni bludári, fanatici, ktorí svojím učením alebo životom roz-
leptávali rodiace sa spoločenstvo zvnútra...

Rozpútal sa zápas na  život a  na smrť, ktorý s  malými pre-
stávkami trval asi 300 rokov. Zápas obra s dieťaťom! A predsa! 
V roku 313 sa víťazne končí pre kresťanov Milánskym ediktom 
cisára Konštantína, ktorým sa kresťanské náboženstvo v Rímskej 
ríši stáva dokonca úradným náboženstvom. Aký úžasný paradox, 
účinok, ktorý dokonale prevyšuje svoje prirodzené príčiny!

– o –

Nuž odpovedz si teraz sám. Je možné toto všetko vysvetliť, 
keby Kristus, pôvodca tohto všetkého, bol len obyčajným, i keď 
vzdelaným a šikovným človekom? Nevidíš v tomto podivuhod-
nom rozšírení kresťanstva v  prvých storočiach zásah samého 
všemohúceho Boha? Či toto šírenie kresťanstva nie je ozajstným 
zázrakom?

Myslím, že nemôžeme lepšie zakončiť tento dôkaz ako výro-
kom svätého Augustína, ktorý žil v 4. storočí:

„Kresťanstvo sa šírilo alebo pomocou zázrakov, ktoré robili 
jeho hlásatelia z Božej moci, alebo bez zázrakov. Ak pomocou 
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zázrakov, vtedy je kresťanstvo zrejme božského pôvodu, lebo 
Boh nemôže potvrdzovať lož zázrakmi.

Ak sa dialo bez zázrakov, tak potom samotné obrátenie sveta 
ku kresťanstvu bez zázrakov je najväčším zázrakom zo všetkých 
iných zázrakov, lebo toto podivné rozšírenie kresťanstva prevy-
šuje všetky zákony prirodzeného poriadku. 

V každom prípade je teda rozšírenie kresťanstva zázrakom, 
a tento zázrak potvrdzuje jeho božský pôvod!“ (De civitate Dei 1, 
XXII, c. 5).

A preto verím, že Kristus je BOH!

– o –

B. 

HRDINSKÁ STÁLOSŤ MUČENÍKOV PRE KRISTA  
JE ZÁZRAK, DOKAZUJÚCI BOŽSTVO KRISTA.

Kristova Cirkev a  kresťanstvo vôbec vyrástlo z  krvi, živí sa 
a rastie z krvi svojich príslušníkov.

Prvý, kto vylial svoju krv, sám jeho zakladateľ Ježiš Kristus, 
bol ukrižovaný.

Po jeho slávnom zmŕtvychvstaní a  odchode z  tohto sveta 
začali vydávať svedectvo o  jeho božstve a zmŕtvychvstaní jeho 
apoštoli a žiaci. Výslovne zdôrazňujem, že zomierali za pravdu, 
že Ježiš Kristus bol ukrižovaný za naše hriechy, vstal z mŕtvych, 
a tak dokázal svoje božstvo. Zároveň tak zaručil pravdivosť svo-
jich slov a  dal nám dokonalú istotu o  našom vzkriesení. Viera 
v zmŕtvychvstalého Krista dávala týmto ľuďom dosť síl, aby ve-
deli byť svedkami (gréc. martyros – svedkovia), martýrmi, muče-
níkmi pre Krista.

Najprv len letmo prejdeme dejinami prenasledovaní kresťa-
nov a v druhej časti na niekoľkých príkladoch ukážeme, ako títo 
hrdinovia zomierali za Krista.

– o –
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Prvé prenasledovanie vzniklo v Jeruzaleme, kolíske kresťan-
stva, a to od Židov.

Prvou obeťou bol svätý Štefan, diakon, ktorého ukameňovali. 
Potom nasledoval prvý apoštol, svätý Jakub starší, ktorého dal 
sťať Herodes. Kresťania sa rozpŕchli po celej Palestíne a  spolu 
s nimi aj ich prenasledovatelia. Apoštoli sa rozišli do celého sve-
ta, aby vydávali svedectvo o Kristovi nielen slovami, ale aj svojím 
životom a svojou smrťou, ktorá mala najrozličnejšie podoby.

Peter, Kristov nástupca, prvá viditeľná hlava Cirkvi, bol ukri-
žovaný, a  to na  vlastnú žiadosť dole hlavou. Necítil sa hodný 
zomrieť tak ako jeho božský Majster. 

Jána najprv otrávili, keď potom zázračne unikol smrti, ho-
dili ho do vriaceho oleja. Po ďalšom zázračnom zachránení ho 
poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde ako jediný z apoš-
tolov zomiera prirodzenou smrťou. Presne tak, ako mu to Kris-
tus predpovedal, podobne ako Petrovi ukrižovanie. 

Filip bol tiež ukrižovaný. Z Bartolomeja sťahovali zaživa kožu, 
a keďže pri tom neskonal, sťali ho. Matúš, prvý evanjelista, po-
tvrdzuje svoje evanjelium prebodnutý kopijou. Tomáš, ktorý 
jediný nechcel uveriť, že Kristus vstal z mŕtvych, kým sa o tom 
vlastnými očami a rukami nepresvedčil, zomiera za túto pravdu 
prebodnutý kopijou. Jakuba mladšieho zhodili najprv z  výšky 
na zem, potom ho kameňovali a nakoniec dobili palicami. Šimo-
novi a Júdovi najprv odpílili na tele údy a potom ich sťali. Matej 
zomrel pod dopadajúcimi kameňmi, ďalší dvaja evanjelisti, Ma-
rek a Lukáš, boli tiež zabití. 

Pavol apoštol, najprv zúrivý prenasledovateľ kresťanov, 
na ceste do Damasku, kde chcel pochytať kresťanov, je zrazený 
z koňa, zjavuje sa mu Kristus, vnútorne ho premení a stáva sa 
z neho jeho najväčší apoštol, ktorý bol počas svojho života viac-
krát mučený, palicovaný, kameňovaný. Nakoniec ho sťali v Ríme 
tak ako apoštola Petra, ktorého ukrižovali v Ríme za cisára Neró-
na roku 67.

To boli apoštoli. Tí, ktorí videli Krista pred zmŕtvychvstaním 
i po ňom. Požiar prenasledovania, ktorý zapálili Židia, preskočil 
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aj za  hranice Palestíny, do  ostatných provincií Ríma, ba aj 
do hlavného mesta.

Začalo sa za  Neróna, ktorý zvalil vinu za  podpálenie Ríma 
na  kresťanov, aby od  seba odvrátil rozzúrený dav bedárov 
bez prístrešia. Kresťania sa vraj dopustili podpaľačstva z nená-
visti voči ľudstvu a k tomu ich vedie ich náboženstvo. Preto ľud 
i cisár vyriekli nad nimi ortieľ: „Non licet vos esse! Nemôžete viac 
existovať!“ Všetky zlá, ktoré postihli Rím, začali automaticky 
pripisovať kresťanom a  ich náboženstvu. Píše o  tom Tertulián 
vo svojej Obhajobe kresťanov: „Ak vystúpia vody Tiberu k hrad-
bám, ak je zemetrasenie, hlad, mor, ihneď voláte: Christianos ad 
leones! Kresťanov levom!“ (Apologia, c. 40).

Neviazaných Rimanov urážalo, že kresťania sa spolu s  nimi 
nezúčastňovali na  rôznych výtržnostiach. Urážal ich tajuplný, 
zdržanlivý život kresťanov, ktorí odmietali klaňanie sa modlám 
a ich uctievanie, nechceli obetovať rímskym bohom, ani cisárovi 
nechceli vzdávať božskú poctu. A keďže pohanský kult bol úzko 
spojený s kultom štátnym, pokladali kresťanov za protištátnych 
a odsudzovali ich hromadne „za nenávisť voči ľudskému poko-
leniu“.

Popravy sa konali buď v cisárskych záhradách, alebo na ve-
rejných miestach, popri cestách, v cirkusoch, a to masovo alebo 
v  menších skupinách. Používali tie najhroznejšie formy muče-
nia a popravovania. Priväzovali kresťanov na stĺpy, polievali ich 
smolou a zapaľovali. A takéto živé fakle lemovali cestu, po kto-
rej niesli cisára a kade prechádzali masy ľudu, posmievajúceho 
sa horiacim, modliacim sa a spievajúcim kresťanom. Zas iných 
pribíjali na kríž rozličnými spôsobmi. Iných nechávali v cirku-
soch zápasiť s vyhladovanými dravcami, ktoré ich trhali na kusy 
a žrali zaživa, nevynímajúc ženy a deti. Ďalších stínali, ak boli 
rímskymi občanmi. Ženy a  dievčatá znásilňovali, odvádzali 
do verejných domov, nevestincov, kde ich potupne zneucťovali 
a napokon popravovali. Ťažko opísať všetky tie formy mučenia, 
ktoré predchádzali poprave.

Toto prvé prenasledovanie bolo obmedzené na Rím. Týmto 
prenasledovaním získal ľud o  kresťanoch predstavu ako o  zlo-
čincoch a meno kresťan sa vyslovovalo s potupou a nenávisťou.
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Od Neróna do roku 313 boli prenasledovania časté, ale nie stá-
le, ani nie vždy všeobecné. Tých, ktoré boli všeobecné a na rozkaz 
alebo schválenie cisára, bolo desať. Sú to prenasledovania za:

1. Neróna (54 – 68)
2. Domiciána (81 – 96)
3. Trajána (98 – 117)
4. Marca Aurelia (161 – 180)
5. Septima Severa (193 – 211)
6. Maximina Tráka (235 – 238)
7. Décia (249 – 251)
8. Galia (251 – 253)
9. Valeriána (253 – 260)
10. Diokleciána (284 – 305)

Toto posledné prenasledovanie bolo najhroznejšie. Hoci 
cisárova manželka a  dcéra boli kresťanky, cisár podľahol na-
hováraniu svojich poradcov a  vydal tri edikty, ktorými najprv 
žiada od  kňazov a  biskupov, aby obetovali bohom. Zhabané 
sú modlitebne, ničia sa posvätné knihy. Roku 304 vydáva cisár 
edikt, v ktorom sa ukladalo, aby všetci kresťania obetovali bo-
hom, ináč ich čaká smrť! Bol to takzvaný krvavý edikt, ktorý sa 
vo všetkých provinciách Rímskej ríše vykonával s neslýchanou 
ukrutnosťou. Krv kresťanov, ktorí sa za posledné roky rozmno-
žili, tiekla potokmi. Popravy sa diali hromadne a denne stovky 
ľudí boli usmrcované za Krista.

Dioklecián si bol istý víťazstvom, a preto dáva robiť k cestám 
míľniky s nápismi, označujúcimi dátum ich postavenia: „Nomine 
christianorum deleto! Keď bolo zničené meno kresťanov!“ 

Ale veľmi sa mýlil!

Kristovo učenie, za  ktoré tiekla krv toľkých svätých muče-
níkov – ich počet sa odhaduje na státisíce – nezaniklo. „Sanguis 
martyrorum erat semen christianorum! Krv mučeníkov sa stala se-
menom kresťanov,“ hovorí Tertulián (Apologia, c. 5p).

Kresťania, ktorí nesmeli žiť na  povrchu zeme, skrývali sa 
pod  povrchom v  katakombách, odkiaľ sa znova, po  odstúpení 
Diokleciána, chorého a znechuteného svojou prácou, dostávajú 
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na  povrch ako víťazi a  zaplavia akoby zázrakom celú Rímsku 
ríšu, ktorá sa po smrti Diokleciána stáva kresťanskou. 

Tak to bolo s kresťanstvom prvé tri storočia. 

A potom?

Je síce pravda, že k všeobecným prenasledovaniam na celom 
svete nedošlo, ale aj to je pravda, že nebolo takej doby od Kris-
ta až podnes, v  ktorej by Kristova Cirkev na  daktorom území 
nekrvácala. Kristova predpoveď: „Ako mňa prenasledovali, tak 
budú aj vás... Podľa toho budú poznať, že ste moji učeníci, keď 
vás budú prenasledovať...“ sa uskutočňuje stále v rôznych obme-
nách.

Ariáni prenasledovali Cirkev v 4. storočí za cisárov Juliána 
Odpadlíka, Valenta a Valentiána. V 5. a 6. storočí zúri prenasle-
dovanie v Afrike. Perzskí králi Cirkev prenasledovali v 4. až 6. 
storočí. Dostavil sa islam so  svojím polmesiacom v  7. storočí 
a mečom vnucuje svoje presvedčenie v Európe.

Prichádza bolestné a smutné rozštiepenie Cirkvi na východ-
nú a západnú aj so všetkými strašnými následkami. Despotickí 
a zosvetštení králi začínajú boj o investitúru a ďalší mučeníci kr-
vácajú za práva a slobodu Cirkvi.

Prichádza jedno z najsmutnejších období v dejinách Cirkvi, 
obdobie takzvanej reformácie s neblahými náboženskými vojna-
mi, ktoré otriasajú Cirkvou v samých základoch. 

Dostavila sa Francúzska revolúcia, v ktorej pod krásnym hes-
lom rovnosti, slobody a bratstva tisíce nevinných kňazov a veria-
cich vylievajú krv pod gilotínou. 

Potom nastalo kruté mexické prenasledovanie... 

Prišlo krvácanie Cirkvi v Španielsku.

Nastalo obdobie fašizmu a nacizmu a tisíce nevinných kňa-
zov hynú v koncentračných táboroch za Krista, spolu s miliónmi 
úbohých Židov, na ktorých sa doslova spĺňa ich vlastná kliatba...

Prišlo obdobie kultu osobnosti u nás a stovky nevinných ľudí, 
biskupov, kňazov a laikov trpeli v žalároch len preto, že vyzná-
vali Kristovu náuku slovami a  životom, nehovoriac o  tisícoch 
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degradovaných, odstavených, ubitých učiteľoch, dôstojníkoch, 
ktorých jediným zločinom bolo chodenie do  kostola, cirkevný 
sobáš, krst a prvé prijímanie detí...

Stovky rehoľníkov a  kňazov vykrvácali v  Kongu len preto, 
lebo im tam priniesli kultúru a samostatnosť... Krvácala Cirkev 
v Číne počas „kultúrnej revolúcie“ a vraždili misionárov a rehoľ-
né sestry, ktorých jediným zločinom bolo to, že z lásky ku Kris-
tovi slúžili úbožiakom... Znovu Kongo... Vietnam... Severná Kó-
rea... Chile... Nikaragua... Albánsko...

... a tak to pôjde ďalej.

To preto, lebo Kristus povedal: „Ako mňa prenasledovali, tak 
budú aj vás...“ 

– o –

To bol len letmý pohľad na dejiny stále krvácajúcej Kristovej 
Cirkvi a kresťanov. 

Namietneš: Nuž dobre, veď aj za iné presvedčenia ľudia zo-
mierajú, a sú to ateisti. 

Máš pravdu. Ale predsa je tu podstatný rozdiel aj vzhľadom 
na  počet obetí, aj vzhľadom na  spôsob umierania. A  hlavne 
na toto sa zameriame v druhej časti dôkazu. Všimneme si, prečo 
a ako zomierali kresťanskí mučeníci na rozdiel od revolucioná-
rov, vodcov hnutí alebo náboženských fanatikov.

Zomierajúci kresťania dôstojne napodobňujú zomieranie 
a smrť svojho zakladateľa. Zomierajú dobrovoľne. Často formál-
ne zrieknutie sa Krista alebo pár zrniečok tymianu pred modlou 
ich mohlo oslobodiť a urobiť bohatými a obľúbenými u cisára.

Zomierajú radostne, bez hnevu, bez pomstychtivosti a nená-
visti voči tým, ktorí ich mučia.

Zomierajú s  modlitbou alebo piesňou na  perách, ďakujú 
tým, ktorí im toto mučenie pripravili, a tak im umožnili čím skôr 
sa spojiť s Kristom.

Zomierajú pokojne, nie ako fanatici. Nie sú tvrdohlavo zasle-
pení, neprechovávajú nenávisť voči tým, ktorí s nimi nesúhlasia. 
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Oni milujú a odpúšťajú. Nie s hnevom, ale trpezlivo a ponížene 
vedia zniesť i tie najväčšie potupy a mučenie.

Zomierajú nielen muži, ale veľmi často aj ženy, mladíci, diev-
čatá, ba i malé deti.

– o –

Uvedieme aspoň niekoľko príkladov, aby si videl, že si nevy-
mýšľam. 

Štefan, keď ho kameňovali, kľakol si na  zem a  volal: „Pane, 
nepripočítaj im tento hriech! Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!“ 

Vavrinec sa na  rozžeravenej mreži, kde ho pražili, modlil 
za blaho mesta Ríma...

Perpetua sa radovala zo svojho väzenia: „Keď sme boli odsú-
dení na hodenie divým zverom, všetci sme s radosťou vstúpili 
do väzenia...“ 

Sabína sa modlila idúcky k súdu... 

Karpos sa usmieval pri vypočúvaní i pri poprave.

Teudózia sa smiala pri poprave...

Justín hovorí: „My s radosťou vyznávame Krista a s radosťou 
za neho zomierame!“

Hermes sa tešil, kráčajúc na popravu.

Cyprián, keď počul výrok smrti nad sebou, naradostený po-
vedal: „Bohu vďaka!“ 

Agáta, keď zacítila, že plameň siaha na  jej telo, zvolala tri 
razy: „Pane, pomáhaj mi, ty si moje útočište...!“

Saturninus sa modlil, keď ho mučili: „Bože, daj mi silu trpieť 
z lásky k tvojmu menu!“

Agneska má trinásť rokov. Musí zomrieť, lebo odmietla ruku 
bohatého ženícha, syna tyrana, a  zasvätila svoje panenstvo 
Kristovi. Jej malé telo malo sotva miesta pre  rany. A  tá, ktorá 
nemávala vo svojich rukách meč, vedela nad ním zvíťaziť. Vložila 
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svoju šiju i ruky do okov, ale jej údy boli také maličké, že sa ani 
nedali spútať.

Nevesta by sa tak neponáhľala na svadbu, ako sa ona nechala 
viesť na popravu, s takých chvatom. Čím bola bližšie, tým väč-
šmi sa tešila.

Všetci ronia slzy, len ona neplače. Koľko vyhrážok použil ty-
ran, ktorý ju chcel za ženu, aby ju zastrašil, koľko lichotenia, aby 
ju prehovoril, ale ona smelo hovorí: „Nevesta by urazila ženícha, 
keby sa chcela páčiť inému. Toho budem, kto si ma prvý vyvolil. 
Kat, čo váhaš? Nech zahynie toto telo, ktoré môžu milovať tam-
tie oči, nebudem plakať!“

Vstala, pomodlila sa a sklonila hlavu pod meč. Sám kat sa tria-
sol, akoby on bol odsúdený. Jeho ruka sa zachvela, kým to malé 
dievča pozeralo bez obavy a  s úsmevom smrti do očí, kým jej 
nesťali hlavu.

Kristus bol pre ňu celkom reálny, živý, bol pre ňu skutočnos-
ťou: „Milujem Krista, som nevestou toho, ktorého poslúchajú 
anjeli, ktorý krásou prevyšuje Slnko i Mesiac...“ Za Krista jej ne-
bolo ťažké zomrieť...

Boli matky ako Felicita a Symforóza a mnoho iných žien, ktoré 
ich nasledovali. Tieto takou láskou milovali Krista, že brali svoje 
deti do lona a hovorili im: „Dieťa moje, radšej by som ťa videla 
zomierať, ako zaprieť Krista.“ A ako hovorili, tak aj robili. Sprevá-
dzali svojich synov pred sudcov, zostupovali s nimi do Kolosea, 
šli s  nimi na  popravisko a  dodávali im odvahu. Vrhali sa pred 
nimi na kolená a prosili: „Syn môj, spomeň si, že som ťa pod srd-
com nosila, svojím mliekom kojila, pre lásku k svojej matke, ne-
zapri Krista!“

A tak by sme mohli pokračovať vo  vypočítavaní hrdinov, 
ktorí zomierali za Krista tak ako ich Majster: dobrovoľne, s lás-
kou, bez najmenšej nenávisti k mučiteľom, s túžbou čím skôr sa 
stretnúť s tým, za koho zomierajú. A nebolo to tak len v prvých 
storočiach kresťanstva. Až po dnešné časy nachádzame nepre-
hľadné zástupy tých, ktorí svedčia o Kristovi.

Pýtam sa: je možné, aby Kristus, úbohý, potupený tesár z Na-
zareta, ktorý tak neslávne skončil svoj život potupnou smrťou 
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na kríži, bol iba človekom? Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, 
tak ako to predpovedal, je možné, aby ľudia dokázali takto zo-
mierať len kvôli obyčajnému, šikovnému človeku, alebo ako iní 
hovoria, kvôli rafinovanému podvodníkovi, alebo dokonca kvôli 
vybájenej osobe?!

Nie! To by sa žiadala od nás úžasná a ničím nepodložená vie-
ra. To je nemožnosť!

Hrdinská smrť toľkých miliónov kresťanov pre Krista je na-
ozaj zázrak, dokazujúci, že Kristus nebol iba človek, ale BOH, 
nekonečne dobrý, krásny, milujúci, ktorý dokázal v ľuďoch zapá-
liť taký oheň lásky, že boli ochotní za neho zomierať.

– o –

C. 

JEŽIŠ KRISTUS CHCEL BYŤ MILOVANÝ,   
BOL MILOVANÝ, A PRETO JE BOH!

O čom to ideme hovoriť? O tom, že Kristus sa Bohom nielen 
nazýval, ale že mal na ľudí aj božské nároky, a  to najmä jeden 
nárok, úžasný, nadľudský, ak chceš, šialený nárok, ktorý sa nikto 
iný okrem neho neopovážil vysloviť v takom rozsahu, v takej in-
tenzite: nárok na lásku k nemu.

No samotný nárok ešte nie je dôkazom jeho božstva, tým 
je fakt, že tento nárok sa uskutočnil. Je to úžasné a zarážajúce. 
A preto prediskutujeme aj tento dôkaz Kristovho božstva. Robí-
me to nielen preto, aby sme tretíkrát dokázali, že Kristus je Boh, 
ale aj preto, aby sa v tvojom srdci zapálil taký oheň lásky ku Kris-
tovi, o akom sa práve chystám písať, a aký vzplanul v srdciach 
miliónov jeho nasledovníkov.

– o –

Najprv si teda povieme, akú lásku žiada Kristus voči svojej 
osobe, potom, či sa mu tejto lásky dostáva alebo dostalo.
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Prvá vec, ktorá nás ľudí musí prekvapiť, je požiadavka Krista, 
že chce byť milovaný od všetkých ľudí.

Sám najlepšie vieš, ako ťažko je získať si lásku čo len niekoľ-
kých ľudí, ba čo len jedného človeka. Ani nám nenapadne čakať 
lásku od všetkých ľudí. A nikto z ľudí sa o to ani nepokúša. Veď 
každý pokus je vopred odsúdený na stroskotanie.

Keď sme boli deti, stačila nám láska otca, matky. Keď sme 
dospievali, hľadali sme priateľa medzi spolužiakmi. Len si spo-
meň, koľko naozaj milujúcich spolužiakov si mal! Potom, keď sa 
začalo hlásiť srdce a  túžba po  láske hlbšej, dôvernejšej, hľada-
li sme priateľa alebo priateľku medzi druhým pohlavím. A boli 
sme spokojní a  šťastní, ak sme našli aspoň jedno srdce, ktoré 
bolo v rezonancii s naším. A keď sa staneš dospelým, budeš túžiť 
po láske manželskej, budeš milovať svoje deti a budeš šťastný, ak 
ťa aj ony budú milovať. Ani ti nenapadne hľadať inú lásku. Tých 
pár milujúcich sŕdc ťa bude robiť šťastným.

Ak by si chcel, aby ťa mnohí milovali, nuž skús a presvedčíš sa 
na vlastnom sklamaní, že je to nemožnosť.

Druhá zarážajúca okolnosť je tá, že Kristus chce byť milova-
ný od všetkých ľudí láskou nadovšetko! A v tom je to šialen-
stvo! Žiada to, čo nikto z ľudí nemôže dosiahnuť od viacerých, 
nanajvýš od jedného. Takou láskou vie milovať matka svoje deti, 
manžel manželku, priateľ priateľku, ale táto láska spravidla ne-
prevyšuje lásku k sebe samému. A pritom sú tieto lásky vrcholmi 
ľudskej lásky, ktorú často väčšina z ľudí nedosiahne.

Predstav si, že máš v náručí milované dieťa. Také roztomilé, 
pekné, dobré, poslušné, tak nežne sa k tebe túliace. Aj život by si 
zaň obetoval. A tu príde k tebe Kristus a povie: „Kto miluje syna, 
dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden...!“

Alebo si predstav, že máš ideálnych rodičov, ktorí ťa po celý 
život zahrnujú láskou. Ty ju prijímaš a  spätným prúdom im ju 
vraciaš, veľmi ich miluješ... A tu príde Kristus a opováži sa ti po-
vedať: „Kto miluje otca, matku viac ako mňa, nie je ma hoden...!“

Kde sa vytvára užší a dôvernejší vzťah, ako v láske manželskej, 
kde dvaja sa stávajú jedným, kde už nie som ani ja, ani ty, ale my... 
A predsa, Kristus sa opováži rušiť aj najdôvernejšie zväzky lásky, 
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keď žiada: „Kto miluje svoju manželku, svojho manžela viac ako 
mňa, nie je ma hoden...!“

A ak sa v živote sklameš v deťoch, v manželovi, v manželke 
a v zúfalstve svojho srdca budeš hľadať priateľa, na ktorého pre-
nesieš všetku svoju lásku... aj tu ti Kristus hovorí: „Kto miluje 
priateľa, priateľku viac ako mňa, nie je ma hoden...!“

To je bezočivosť! 

Kto si, Kriste, že sa opovažuješ zasahovať a  vyrušovať nás 
v tých najintímnejších chvíľach lásky a žiadaš, aby sme ťa milo-
vali viac ako dieťa, ženu, priateľa, seba...?! 

Akým právom si žiadaš takúto lásku?

...

A hľa, dejiny Cirkvi sú veľkolepým potvrdením toho, že ľudia 
na túto Kristovu „bezočivosť“ odpovedali a odpovedajú.

Najprv z  lásky ku  Kristovi apoštoli zanechávajú svoje ženy, 
deti, zamestnanie a idú za ním...

Potom zástupy učeníkov, žien, medzi ktorými sú nielen čis-
té a neporušené Márie, ale aj kajúce Márie Magdalény, ktoré sa 
zriekli všetkého a išli za Kristom.

Potom neprehľadný zástup mučeníkov a  vyznávačov prvých 
kresťanských storočí, ako sme ich spomínali. Nájdeš medzi nimi 
deti, ktoré sa proti vôli pohanských rodičov stávajú kresťanmi a zo-
mierajú za Krista. Nájdeš manželov, ktorých pozemskú lásku pretína 
meč dopadajúci na ich šije. Nájdeš rodičov, ktorých lásku k deťom 
trhajú zuby divých šeliem. Priateľov, ktorých láska horela ako ich 
smolou poliate telá na stĺpoch lemujúcich okraje rímskych ciest...

Nasledujú zástupy miliónov biskupov, kňazov, rehoľníkov 
a rehoľníčok, ktorí sa z lásky ku Kristovi zriekli rodiny, detí, ma-
jetkov, kariéry a idú za Kristom na život a na smrť...

Spýtaj sa aj dnes našich biskupov, kňazov, rehoľných sestier, 
prečo sa zriekajú roztomilých detí, slastí a radostí manželstva, 
prečo uprednostňujú krutú samotu, smrad nemocníc, starobin-
cov a  zaživa hnijúcich malomocných pred teplom rodinného 
krbu, prečo sa zriekajú slastných objatí detských rúčok alebo 
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milovanej manželky, a miesto toho vášnivo vtláčajú pery na kríž 
s ukrižovaným Kristom a volajú so svätým Pavlom: „Kto nás od-
lúči od lásky ku Kristovi? Azda súženie alebo úzkosť, hlad, naho-
ta, nebezpečenstvo, protivenstvá alebo meč…?“

Prečo? Prečo to robíte?

Prečo tisíce a  tisíce laikov, mužov, žien, mladíkov a  dievčat 
i dnes nebojácne vyznávajú svoju vieru? Prečo si mnohí z nich 
nezakladajú rodiny, nezariaďujú prepychové byty, nerobia ka-
riéru, ale rozdávajú sa iným, učia ich o Kristovi, rozširujú jeho 
blahozvesť tam, kam nemôže vkročiť kňaz, potešujú chorých, 
trpiacich, rozdávajú peniaze tam, kde je núdza, nechávajú sa 
väzniť a prenasledovať ako zver, stávajú sa bláznami a fanatikmi 
v očiach mnohých, často i tých, ktorým dobre robia...?!

Prečo je to tak? Prečo?

Spýtaj sa ich a odpoveď je len jedna: z lásky ku Kristovi ukri-
žovanému! 

A ešte jedna skutočnosť je zarážajúca.

My ľudia sme šťastní, ak v prítomnom živote dostaneme as-
poň trocha lásky. Ani nám nenapadne robiť si nárok na  lásku 
po našej smrti. Aj skúsenosť nás učí, že smrťou milovanej osoby 
chladne aj ten najvrúcnejší cit lásky a po rokoch v nás ostáva už 
iba milá spomienka. Hovorí sa: Zišiel z očí, zišiel z mysle... Láska 
môže byť len medzi živými... 

No nie tak láska ku Kristovi!

Kristus počas svojho pozemského života nedostal lásku, kto-
rú od ľudí žiadal... Jeho opustenosť na kríži, keď za nás zomieral, 
je fiaskom jeho požiadavky lásky... Ale čo je z toho najúžasnejšie, 
Kristovi sa dostáva tejto lásky, ktorú žiadal, po jeho smrti!

Za života nevedel očariť ľudí svojím pôvabným zjavom, ani 
rečami, ani zázrakmi. Aspoň nie natoľko, aby ho milovali na-
dovšetko. Veľmi ľahko sa ho zriekli a  znenávideli až na  smrť. 
A predsa, po smrti nikto na svete nie je tak milovaný a od toľ-
kých ľudí ako Kristus!

– o –
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Teraz sa ťa pýtam, ale buď úprimný, priateľu: Mohol byť Kris-
tus len človek, keď sa mu dostalo a dostáva toľko a takej lásky, 
aká prislúcha jedine Bohu? 

Tento dôkaz presvedčil aj Napoleona, keď sa ako väzeň 
na ostrove svätej Heleny zamýšľal nad sebou a nad večnosťou. 
Vyznáva to slovami: „Ježiš Kristus žiada od ľudí, čo márne žia-
da učiteľ od žiaka, čo často márne žiada otec od vlastných detí. 
Žiada, čo je najťažšie dosiahnuť – lásku. Žiada si jedným slovom 
ľudské srdce a chce ho mať celé a sám. Žiada si ho a dostáva ho. 
A z toho usudzujem, že je Boh!“ 

A zakončím tým, čím som začal. Slovami veľkého mysliteľa 
a matematika Pascala: „Ježiš Kristus chcel byť milovaný, bol mi-
lovaný, a preto je BOH!“

– o –

D. 

NENÁVISŤ, KTORÁ SA DOSTÁVA KRISTOVI OD ĽUDÍ, 
PREVYŠUJE KAŽDÚ NENÁVISŤ K ČLOVEKU,  

A PRETO JE KRISTUS BOH!

Protirečenie! 

Máš pravdu, vyzerá to ako protirečenie tomu, čo sme si hovo-
rili doteraz o láske ku Kristovi. Ale v skutočnosti pravdu nemáš!

Predchádzajúci dôkaz lepšie vynikne, keď budeme uvažovať 
nielen o láske, akej sa Kristovi dostalo, ale aj o nenávisti, ktorou 
ľudia nenávideli a nenávidia Krista dodnes. 

Nie je to nič nové a nečakané. 

Kristus to sám predpovedal: „Budú vás potupovať, prena-
sledovať pre  moje meno... Keď nenávideli mňa, budú aj vás... 
Nediv te sa tomu, že vás svet nenávidí... prv než vás nenávidel, 
nenávidel mňa...!“ 

Nenamietaj, že je to nenávisť voči jeho prívržencom, a  nie 
ku Kristovi! 
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Nuž a či to nie je nenávisť kvôli Kristovi? Veď keby kresťania 
nemilovali Krista, vari by ich svet nenávidel? Vernosť a oddanosť 
Kristovi plodí v  Kristových nepriateľoch tú strašnú nenávisť 
ku kresťanstvu, k Cirkvi, a teda aj ku Kristovi, akej sa nedostalo 
a nedostáva nikomu inému.

Chceš dôkazy tejto nenávisti?

Vari si myslíš, že tí, čo kresťanov pribíjali na kríž, spaľovali, 
hádzali pred divú zver, stínali a zaživa z nich sťahovali kožu, to 
robili z lásky ku Kristovi...?

Nepočuješ tú podobnosť medzi výkrikmi nad  odsúdeným 
Kristom pred Pilátom: „Preč s ním! Ukrižuj ho!“ a medzi výkrik-
mi nenávisťou a vášňou spitých Rimanov v cirkusoch: „Christia-
nos ad leones! Non licet vos esse! Kresťanov levom! Nesmiete viac 
existovať!“

Myslíš si, že desiatky bludárov v prvých storočiach po Kristo-
vi, ktorí sa usilovali strhnúť z Kristovej božskej koruny diadém 
božstva, to robili z lásky ku Kristovi...?

Nazdávaš sa, že tí, čo trhali Cirkev, podľa slov Krista a  jeho 
apoštolov „Kristovo tajomné telo“, na  kusy svojimi reforma-
mi v stredoveku, to robili z  lásky ku Kristovi, ktorému nič tak 
na srdci neležalo ako jednota a láska medzi učeníkmi...?

Počul si o nenávisti, ktorou blčali proti Cirkvi a Kristovi fran-
cúzski osvietenci na čele s Voltairom, Robespierrom, Dantonom 
a Maratom...? 

Počul si, ako besnil proti Cirkvi a kresťanstvu Hitler, a prena-
sledovatelia Cirkvi v Číne, Kongu a v iných krajinách...?

Si presvedčený, že to bola láska ku Kristovi, k ľuďom, k spra-
vodlivosti, ktorá ich nútila prelievať krv, zapĺňať väznice, posielať 
na nútené práce, rozháňať kláštory, rehoľné domy, rozpúšťať ná-
boženské spolky mládeže a dospelých, páliť tisíce cenných kníh 
alebo ich rozomieľať v šrote, horšie ako v období „temna“...? 

Vari kresťanstvo svojím učením o láske ku každému, dokonca 
aj k  nepriateľom, svojou náukou o  svätosti a  nerozlučiteľnosti 
manželského zväzku, o  rovnoprávnosti mužov a  žien, otrokov 
a  pánov, o  povinnosti svedomito pracovať, vidieť v  každom 
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človeku brata, sestru, dávať cisárovi, čo je cisárovo, a čo je Božie, 
Bohu, uškodilo spoločnosti?

Kto vyzdvihol v očiach ľudí do takej výšky ženu, manželstvo, 
dieťa...? 

Kto hlásal také sväté a  vznešené ideály čistoty a  mravnosti 
pre mladých...?

Kto učil milovať a ctiť si rodičov a predstavených aj vtedy, keď 
sa nám zvierajú päste nad ich konaním...?

Kto dal spoločnosti toľko obetavých učiteľov, lekárov, techni-
kov, vedcov, umelcov, robotníkov, roľníkov a remeselníkov ako 
Cirkev...? 

Kto zjemnil mravy barbarských národov v  minulosti a  učil 
ich milovať ľudí...?

Kto učil našich predkov písať, čítať, počítať, hospodáriť a bu-
dovať...?

Kto zaradil aj slovanské národy do spoločenstva kultúrnych 
a civilizovaných národov...?

Kto staval v  minulosti kostoly, školy, nemocnice, sirotince, 
starobince z almužien, z dobrovoľných obetí veriacich ľudí...?

Kto aj dnes zdŕža milióny nespravodlivo potláčaných, po-
smievaných, odstrkovaných, duševne znásilňovaných ľudí, aby 
sa nepomstili, nebúrili, ale milovali a odpúšťali tým, ktorým by 
najradšej vykrútili krk za ich podlosť a bezcharakternosť...?

Celkom oprávnene by si sa mohol pýtať tých, ktorí nenávidia 
Krista a kresťanov a nazývajú ich škodcami ľudstva, spoločnosti, 
nepriateľmi pokroku, reakcionármi za to, že veria v Krista a žijú 
podľa jeho príkazov: Nuž, povedzte mi, keď prežívanie Kristovej 
náuky a láska ku Kristovi dokázali vykonať toľko dobra pre ľud-
stvo – a to sa nedá poprieť, dejiny o tom kričia! – koľko dobra 
vzišlo pre ľudstvo a pre spoločnosť z vašej nenávisti ku Kristovi?

Keď láska ku Kristovi urobila toľko dobra – a podľa vás je ná-
boženstvo škodlivé – ukážte, kam ste doviedli ľudstvo svojou ne-
návisťou ku Kristovi a jeho Cirkvi! 
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Chcete odpoveď? 

Poviem vám to sám, do  očí: Naučili ste ich kradnúť, dare-
báčiť, ulievať sa, žiť zo dňa na deň, labužníčiť, smilniť, rozbíjať 
manželstvá a rodiny, zabíjať nenarodené deti, tyranizovať oko-
lie, udávať, šplhať, nedôverovať ľuďom, pretvarovať sa, byť drzý-
mi, sebeckými, namyslenými, chvastavými, a hlavne prázdnymi 
a nešťastnými...!

Ste bezmocní voči chuligánom, nešťastným mladým ľuďom, 
neuznávajúcim nad sebou žiadnu najvyššiu autoritu, ktorá by ich 
svojimi príkazmi nútila ctiť a milovať rodičov i vrchnosť aj vtedy, 
keď zistia, že nie sú takí dokonalí, ako si to mysleli za detstva...!

Chytáte si hlavu nad rozkrádaním spoločného majetku, lebo 
ste ľuďom odobrali vieru v  neviditeľného svedka všetkých či-
nov...! 

Pochovávate zúfalých samovrahov, lebo ste im vzali nádej 
vo Všemohúceho...! 

Lamentujete nad množstvom rozbitých manželstiev, lebo ste 
sa smiali z Božieho príkazu: Nepožiadaš manželku svojho blíž-
neho...!

Oplakávate tisíce povraždených za Hitlera, a celkom legálne 
nechávate desaťtisíce ročne zavraždiť pred narodením, lebo ste 
sa vysmiali zo  zákona: Nezosmilníš! – i  zo všetkých dobrovoľ-
ných sebazaprení, odriekaní si i  dovolených vecí, aby sa ľudia 
vedeli ovládať a žiť čisto pred manželstvom i v manželstve...!

Neviete si rady s  úplatkárstvom, protekciami, rodinkár-
stvom...!

Hľa, ovocie vašej nenávisti ku Kristovi!

– o –

Veríš, priateľu, že kresťan a Kristovo učenie môžu škodiť ľud-
stvu? Nie! Papier by to neuniesol, keby sme naň mali napísať 
všetko to dobro, čo urobilo kresťanstvo pre ľudstvo, pre civili-
záciu. 

Ale prečo ho potom tak nenávidia? 
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Prečo tak vášnivo, kruto a stále? 

Boli na svete zločinci typu Neróna, Diokleciána, Hitlera. Ľu-
dia ich z tej duše nenávideli, KÝM ŽILI, ale po ich smrti za pár 
rokov nenávisť chladne, mení sa skôr na poznámky o ich úbo-
hosti. Ukáž mi dnes človeka, ktorý by ešte teraz zúrivo nenávi-
del Hitlera! Kto dnes nenávidí napríklad Mohameda, hoci jeho 
prívrženci preliali toľko krvi v našich krajoch začiatkom stredo-
veku?

Zašli do histórie a s nimi utíchla aj nenávisť k nim. 

Ale pozri na Krista a jeho Cirkev, na kresťanstvo! Dvetisíc ro-
kov po Kristovej smrti ešte nezhasol plameň nenávisti, ale stále 
horí, i  keď preskakuje z  jedného svetadiela na  druhý, z  jednej 
krajiny do druhej. Kristus je stále nenávidený nenávisťou, ktorá 
prevyšuje každú inú nenávisť k ľuďom, i k tým najzvrhlejším.

Pýtam sa na záver, povedz, bol Kristus iba človek, keď je tak 
strašne nenávidený, toľkými ľuďmi, takou neuhasiteľnou nená-
visťou a po toľkých rokoch? 

Nie!

Človeka nemožno natoľko nenávidieť! 

A preto verím, že Kristus je BOH!

– o –
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IV.  ČI ZALOŽIL KRISTUS CIRKEV, NEOMYLNÚ 
UČITEĽKU A VYSVETĽOVATEĽKU BOŽIEHO 
ZJAVENIA A UČENIA JEŽIŠA KRISTA?

Na začiatku bude dôležité povedať si, čo budeme rozumieť 
pod slovom Cirkev. 

Cirkev sa všeobecne definuje ako spoločenstvo tých, ktorí 
uverili v Krista ako Boha a dali sa pokrstiť. 

Je bezpodmienečne potrebné, aby uverili v Krista ako Boha 
a dali sa pokrstiť.

Od toho, v  akom rozsahu prijímajú Kristovu náuku a  ako 
zachovávajú jeho príkazy a  ustanovenia, závisí, ako ďaleko sú 
od Krista, centra, okolo ktorého sa sústreďujú všetci kresťania. 
V  najbližšom kruhu sú tí, ktorí vyznávajú celú a  neporušenú 
Kristovu náuku. V ďalších, akýchsi sústredných kruhoch, možno 
umiestňovať tých, ktorí – či už z vlastnej viny, alebo z viny iných 
– nepoznajú celého Krista, a preto ani neprijímajú jeho náuku, 
či už teoreticky alebo prakticky, prípadne vypustili z jeho náuky 
alebo ustanovení to, čo im nebolo vhodné. Všetky tieto skupiny 
tvoria Kristovu kresťanskú Cirkev. Patria do nej katolíci, evanje-
lici, kalvíni, baptisti, pravoslávni, anglikáni...

Pojem Katolícka cirkev je užší a  okrem znakov kresťanskej 
Cirkvi obsahuje ešte jeden typický znak: katolíci uznávajú rím-
skeho biskupa, pápeža, za neomylnú, viditeľnú hlavu Kristovej 
Cirkvi, ktorý je právoplatným nástupcom svätého Petra, ktoré-
ho Kristus ustanovil za túto viditeľnú hlavu. Toľko na ujasnenie 
pojmu Cirkvi.

V ďalšom nám pôjde o  to, či Kristus naozaj založil Cirkev, 
aké mala vlastnosti, či ustanovil nejakú viditeľnú hlavu, autori-
tu, ktorá by neomylne vysvetľovala a učila Kristovu náuku, a tak 
nám dokázala pravdivosť kníh Svätého písma.

Už vopred ťa upozorňujem, že tu nemienim vyčerpať celú ná-
uku o Cirkvi. Len natoľko, nakoľko budem potrebovať rozumom 
ti podoprieť vieru v pravdivosť Svätého písma.
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Preto aj metóda, ktorou to ideme robiť, sa líši od metódy tra-
dičnej. Tá spočíva v  tom, že knihy Svätého písma považujeme 
len za historické spisy, nie za zapísané Božie zjavenie, čiže „listy 
Boha ľuďom“, a štúdiom týchto kníh sa vyvodzuje náuka o Cirkvi. 
Takto to nebudeme robiť. A myslím, že pre náš cieľ – presvedčiť 
sa o vierohodnosti Svätého písma – to ani nie je potrebné. Dve-
tisícročné dejiny po Kristovi spolu s predpokladom, že si uznal 
Krista za Boha, ktorý sa stal človekom, aby nás poučil, čo máme 
veriť a ako máme žiť, nám postačí, aby sme rozumom podopreli 
aj vieru v pravdivosť kníh Svätého písma. 

Úplnú náuku o Cirkvi môžeš čerpať štúdiom Svätého písma 
a  takzvaného ústneho podania. To však presahuje rámec tejto 
knižky. 

– o –

V prvom rade sa budeme zaoberať otázkou, či založil Kristus 
Cirkev a aké mala vlastnosti.

Povedali sme si, že Cirkev je spoločenstvo. Spoločenstvom ro-
zumieme združenie viacerých ľudí, usilujúcich sa dosiahnuť ten 
istý cieľ. Cieľ spoločenstva určuje aj jeho druh a jeho štruktúru. 

Kristova Cirkev má byť tiež spoločenstvom ľudí vyznávajú-
cich Krista a usilujúcich sa dostať sa do neba, čiže spasiť sa za-
chovávaním Kristovej náuky. Cirkev má teda ľudí viesť k spáse. 
To je jej jediný cieľ a poslanie.

V kapitole o Božom zjavení a o Kristovi sme sa dozvedeli, že 
Boh sa musel stať človekom, aby ľudí poučil, čo majú veriť a ako 
majú žiť, a aby im dal osobný príklad takéhoto života.

A teraz si predstav, žeby Kristus po krátkom trojročnom pô-
sobení, zakončeným jeho smrťou na  kríži a  zmŕtvychvstaním, 
navždy zmizol z našich očí, ponechajúc celú náuku, ktorú po-
dával slovom a príkladom, len na tú hŕstku ľudí, ktorí ho videli 
po vzkriesení, a na pár galilejských rybárov! Čo by ostalo z tejto 
náuky, keby sa dajakým spôsobom nebol postaral, aby sa nepo-
rušene podávala ďalej všetkým ľuďom na celej zemi a všetkým 
pokoleniam? Veď Boh chce spásu všetkých ľudí a bez pravého 
poznania Boha je ťažké spasiť si dušu.



48

Vieš si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby osud Kristovho uče-
nia závisel len od  nás, ľudí? Chaos, zmätok, zatemnenie pravdy 
ešte väčšie ako v období pred príchodom Krista. Každý by si vybral 
z jeho náuky to, čo by mu jeho vlastný „zdravý“ rozum predkladal 
ako najvhodnejšie. A pritom by každý mohol tvrdiť, že má pravdu.

Neveríš, že by to tak bolo?

Žiaľ, aj napriek tomu, že Kristus svoje učenie neponechal len 
na ľudí, aj tak stovky rôznych kresťanských siekt, ktoré rozlične vy-
svetľujú Kristovo učenie, sú toho smutným dôkazom. 

Prečo je to tak? 

Kristove pravdy, ako ich budeš mať neskôr možnosť spoznať, sú 
príliš ťažké a nepochopiteľné pre náš ľudský rozum. Správny vý-
klad takzvaných tajomstiev viery, ktoré nám Kristus zjavil, nemôže 
byť ponechaný len na ľudský rozum. Presahuje to jeho schopnosti. 
A predsa, všetky tieto zjavené pravdy sú veľmi potrebné pre našu 
spásu. Ide o  pravdy, ako je napríklad dogma o  vtelení Božieho 
Syna, dogma o vykúpení, stvorení, o konci sveta a poslednom súde, 
o neomylnosti pápeža...

Nie, Kristus nemohol svoju božskú náuku ponechať napospas 
ľudskému rozumu. To by jeho vtelenie bolo úplne zbytočné! Bolo 
treba ustanoviť dajakú autoritu, ktorá by Kristovo učenie neomyl-
ne vysvetľovala a neporušene podávala ďalej všetkým generáciám 
a chránila ho od všetkých nánosov a mylných podávaní.

No nielen rozumová neprístupnosť niektorých Kristom zjave-
ných právd si žiada autoritu. Človek má aj vôľu a vášne. Keby sme 
boli dokonalí, vždy dobrí, vždy len po pravde túžiaci, keby v nás 
nebola lenivosť, pohodlie a  pudy, ktoré nás tak často zvádzajú 
k zlému a nepravdivému, všeličo by sa dalo pripustiť. Len si dob-
re všimni, keď si lákaný pudmi, vášňou ku konaniu zla, ako si vieš 
ospravedlniť a zľahčiť mravné zásady. Vtedy si hovoríš: Veď to tak 
všetci robia... Veď na tom nie je nič zlé... Ako ľahko vtedy považuje-
me zlo za dobro a dobro za nezmysel a spiatočníctvo!

Okrem dogiem, okrem vieroučných právd, Kristus dal aj pevné 
a nemeniteľné mravné zásady, mravné normy – prikázania, bez za-
chovávania ktorých sa nikto nemôže dostať do neba! A práve pre-
to bolo potrebné, aby sa postaral aj o autoritu, ktorá by tieto jeho 
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mravné normy vysvetľovala, neomylne a  nekompromisne, aj 
za cenu ťažkých obetí.

Ďalším dôvodom, ktorým ti chcem zdôvodniť nevyhnutnosť 
autority, Cirkvi, je dôvod sociálny. Jednotlivci, ktorí chcú do-
siahnuť rovnaký cieľ, celkom prirodzene vytvárajú rôzne zdru-
ženia, spolky, kde sa spoločne usilujú o dosiahnutie cieľa. Človek 
je tvor spoločenský. Spoločnými silami sa dá viac a ľahšie dosiah-
nuť ako jednotlivo. Kristus bol veľmi dobrý psychológ a využil aj 
túto vlastnosť človeka na to, aby sa jeho učenie rozšírilo po ce-
lom svete. Preto aj on sám začal okolo seba združovať prvé jadro 
budúcej Cirkvi, ktoré sa postupne rozrástlo po celom svete.

Ak teda Kristus chcel, aby sa jeho náuka a  mravné zásady, 
potrebné na spásu, natrvalo rozšírili po celom svete a po všetky 
časy – a Boh chce spásu všetkých –, musel sa postarať o dajakú 
autoritu, ktorá by ľudí združovala a zároveň bezpečne a neomyl-
ne viedla na ceste k Bohu, k spáse duší.

– o –

V ďalších myšlienkach sa pokúsime vysvetliť, aká musela byť 
alebo aká má byť táto autorita, ktorá by mohla spĺňať uvedený 
cieľ.

1. Predovšetkým to musí byť autorita viditeľná. Autoritou 
neviditeľnou je sám Kristus. My ľudia máme okrem duše aj telo 
a krv, a preto potrebujeme kohosi, kto nám s istotou, jasne, roz-
hodne a bez pochybností bude môcť povedať, či veríme a koná-
me správne alebo nie. Spoliehať sa len na vnútorné, neviditeľné 
„osvietenie“ alebo vnuknutia Boha by viedlo k hroznej neistote, 
pochybnostiam a k množstvu falošných náboženstiev. História 
je toho až bolestným dôkazom! Aj Luther vystúpil s požiadav-
kou a učením o voľnom výklade Svätého písma. V dôsledku toho 
jestvuje v súčasnej dobe u protestantov niekoľko stoviek rozlič-
ných protestantských cirkví.

2. Ďalej bolo potrebné, aby táto autorita bola jedna jediná. 
Pravda je len jedna, aj pravdivý výklad pravdy môže byť len je-
den. Množstvo rôznych právd, autorít a hláv nikdy nie je na osoh 
spoločenstva smerujúceho k  jednému cieľu. Táto jednota sa 
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musí prejavovať v jednote učenia, v jednote prikázaní a v jed-
note vysluhovania tých istých prostriedkov, ktoré nám Kris-
tus ustanovil, aby sme sa mohli spasiť, čiže v jednote sviatostí. 
Kormidelník na lodi je len jeden, i vodca a veliteľ má byť jeden, 
a preto aj vedenie Cirkvi má mať v rukách jeden pastier, nástup-
ca Krista.

3. Autorita, ktorá by nás viedla k spáse, musí v sebe živo zo-
brazovať toho, ku  ktorému nás vedie, Krista, a  preto musí byť 
svätá. Učenie, ktoré podáva, je sväté, a  prijímanie a  zachová-
vanie príkazov robí jej príslušníkov svätými, čiže Božími deťmi. 
Táto autorita združuje v sebe svätých, a to sa musí prejaviť nielen 
vnútornou svätosťou, navonok neviditeľnou, ale aj mimoriadne, 
a to znakmi svätosti – zázrakmi, proroctvami, videniami, potvr-
dzujúcimi aj dnes, ktorá z  dnešných autorít má priazeň Boha. 
Svätci, robiaci zázraky, sú i dnes ukazovateľmi, kde je uložená 
Kristova náuka neporušene.

4. Musí byť pre  všetkých ľudí, každého veku, pohlavia, za-
mestnania, vzdelania, rasy, a  preto všeobecná, čiže katolícka 
(catholicus – všeobecný). To preto, lebo Boh chce spásu všet-
kých. Hranicami tejto autority je celý svet, a preto nemôže byť 
jej pôsobenie obmedzené na  Anglicko, Nemecko, Bulharsko, 
Rusko...

5. Keďže jej zakladateľom je Kristus, ktorý je súčasne aj jej ne-
viditeľnou Hlavou, musia jej dejiny siahať do čias Krista a apoš-
tolov, ktorí ju šírili. Preto hovoríme, že je apoštolská. Hlava tejto 
Cirkvi, autority, musí byť riadnym nástupcom tej hlavy, ktorú 
ustanovil Kristus. Jej učenie sa musí zhodovať s učením apošto-
lov a ich učeníkov. Len vtedy máme istotu, že prijímame učenie 
Krista.

Zhrňme teda, aké vlastnosti musí mať pravá Kristova Cirkev, 
ktorá bude touto autoritou. Musí byť viditeľná, jedna, svätá, vše-
obecná a apoštolská. 

Táto Cirkev zo svojej povahy musí vykonávať trojaké posla-
nie, trojaký úrad: učiteľský, pastiersky a kňazský.

V prvom rade musí učiť a vysvetľovať Kristovo učenie nepo-
rušene, jasne a presvedčivo. Kázať vhod i nevhod, či sa to ľuďom 
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páči alebo nie. Pravda nemôže mlčať, ustupovať pred lžou, i keď 
ju budú považovať za neznášanlivú, pyšnú, tvrdošijnú, prípadne 
„nemodernú“! Tak vykonáva úrad učiteľský.

Pretože má pred sebou jasný vzor, Ježiša Krista, podľa kto-
rého má formovať svojich členov, musí ich usmerňovať, viesť, 
napomínať, ak dajaká „ovečka“ zablúdi, a to s láskou, s akou sa 
dobrý pastier stará o svoje ovečky, zverené mu samým Kristom. 
Preto hovoríme, že vykonáva úrad pastiersky.

Kristus vedel, že sme slabí, že na to, aby sme mohli žiť podľa 
jeho učenia, zachovávať jeho prikázania, potrebujeme zvláštnu 
pomoc. Túto pomoc nám poskytuje vo sviatostiach, ktoré Cirkev 
vysluhuje prostredníctvom kňazského úradu svojich členov.

Takúto autoritu bolo treba ustanoviť, aby Kristovo učenie 
a príkazy neboli vydané napospas ľudským slabostiam, vášňam, 
omylom...

– o –

Ostáva nám už len zistiť, či aj v dnešnej dobe existuje takáto 
autorita a kde ju nájdeme. Túto autoritu budeme potom nazývať 
Kristova Cirkev.

Dnes je veľa rozličných kresťanských cirkví. Nedivím sa, ak 
nad nimi so zatrpknutým úsmevom kývneš rukou. Najmä vtedy, 
keď počuješ, ako sa medzi sebou vadia o to, ktorá z nich je pravá 
Kristova Cirkev.

Práve preto sme venovali toľko času tomu, aby sme rozumom 
zistili, aké vlastnosti musí mať Kristova Cirkev. Teraz by bolo tre-
ba rad za  radom vypočúvať predstaviteľov jednotlivých cirkví, 
ako ich cirkvi spĺňajú znaky pravej autority. Ktorá z nich je vidi-
teľná, jedna, svätá, všeobecná, apoštolská...

My to nebudeme robiť, nám nejde o  dajaký „rebríček“, 
do ktorého by sme zaradili desiatky rôznych cirkví podľa stupňa 
ich pravosti... Keďže pravá Cirkev môže byť len jedna, stačí zis-
tiť, či týmto cirkvám nechýba čo len jeden z uvedených znakov, 
a to aj keď nie v celom rozsahu. A potom ukázať na tú, ktorá ich 
v plnom rozsahu má. Ostatné treba vylúčiť, nemôžu byť pravé...
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Najpohodlnejšie bude zistiť, ktoré z  týchto spoločenstiev 
siaha svojím vznikom do apoštolských čias, čiže zistiť jej apoš-
tolskosť. A tu treba hneď vylúčiť všetky cirkvi, ktorých dejinný 
vznik siaha do obdobia reformácie v 16. storočí alebo do obdo-
bia rozkolu v  11.  storočí. Okrem rímskej cirkvi a  cirkví pravo-
slávnych žiadna iná sa nemôže pochváliť tým, že siaha vznikom 
i  následníctvom do  apoštolských čias. Iba rímska cirkev môže 
dokázať, že jej terajšia viditeľná hlava, pápež František, je 266. 
právoplatným nástupcom svätého Petra, apoštola, ktorý bol 
prvým rímskym biskupom a v Ríme aj zomrel. Ona jediná v pl-
nom rozsahu spĺňa známky pravosti Cirkvi. Ona jediná sa môže 
pochváliť tým, že jej hlava je neomylná vo veci viery a mravov, 
ako nám to krásne dokazujú aj dvetisícročné dejiny jej jestvova-
nia. Počas týchto dvetisíc rokov nikdy nemusela opravovať, od-
volávať učenie žiadneho z pápežov, t. j. rímskych biskupov, ani 
učenie všeobecných zhromaždení biskupov celého sveta pod ve-
dením pápežov, takzvaných koncilov. Táto skutočnosť je jasným 
dôkazom jej pravosti, a tým sa nemôže pochváliť iná kresťanská 
cirkev. Stačí porovnať ich učenie a mravouku v dobe ich zakla-
dateľov a dnes, a hneď to vidieť! 

Ba táto Cirkev je natoľko sebavedomá a hrdá, že medzi zá-
kladné pravdy zaraďuje aj dogmu o tom, že keby sa rímsky pápež 
čo len raz pomýlil vo veci viery a mravov, keď hovorí ako učiteľ 
celej Cirkvi, teda ex cathedra – z učiteľského stolca –, nikto z ľudí 
nie je povinný veriť v ňu, ale ani v Krista!

Je to strašná trúfalosť, ale opodstatnená, veď sa opiera o sa-
motného Krista, ktorý Cirkvi prisľúbil, že ju brány pekelné ne-
premôžu.

Neomylnosť pápeža pri vysvetľovaní učenia a mravných zá-
sad Krista je dnes krásne potvrdená skúsenosťou dvoch tisícročí. 
A to mi je dostatočným dôkazom, aby som v ňu veril. 

Verím, že pápež je neomylný nie v matematike, biológii, fyzi-
ke, dejepise, ale vo viere, vo vysvetľovaní Kristovho učenia. A to 
nie vždy, ale len vtedy, keď vystupuje ako učiteľ celej Cirkvi, 
úradne, ex cathedra.

Verím, že táto neomylnosť nepochádza z  ľudského rozumu 
a  schopnosti pápeža, lebo každý človek sa môže mýliť, ale má 
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svoj pôvod u  Boha, ktorý zvláštnym spôsobom riadi rímskeho 
biskupa, aby nepoblúdil on a s ním celá Cirkev.

Ak by Kristus nezaručil svojej Cirkvi neomylnosť, jeho vtele-
nie a zjavenie by boli zbytočné. Stačí si spomenúť, ako rozlične 
sa vysvetľuje učenie veľkých filozofov, a to aj ich žiakmi, ako to 
vidno u Platóna, Aristotela, Marxa, Lenina...

Nie! Boh chce spásu všetkých ľudí a svojím vtelením ukázal, 
že mu na všetkých naozaj záleží. Preto nemohol ponechať ľudí 
tápať v neistote a v pochybnostiach o zjavených pravdách.

Preto verím, že Kristus založil Cirkev, neomylnú učiteľku 
a vysvetľovateľku Božieho zjavenia a učenia Ježiša Krista!

– o –

A sme na konci našej spoločnej cesty, ktorú sme si v úvode 
vytýčili. 

Snažili sme sa historicky zdôvodniť pravdu, že Kristus sku-
točne žil, že je Boh, že založil Cirkev a obdaril ju neomylnosťou 
pri vysvetľovaní svojej náuky. Urobil z nej autoritu, ktorá si za-
sluhuje takú vieru ako sám Kristus – Boh.

Nemusíš sa teda hanbiť za svoju vieru v božstvo Ježiša Kris-
ta, ani za vieru v Cirkev. Táto viera je rozumná, a preto sa o ňu 
budem opierať, budem ju predpokladať, ak budeme ešte spolu 
hovoriť.

Na záver tejto kapitoly ešte stručne o  tom, ako sa utváralo 
Sväté písmo, ktoré bude pre  nás dôležitým prameňom viery. 
Dôležitým, ale nie jediným. Tým hlavným žriedlom bude živé, 
hovorené slovo Kristovej Cirkvi a  jej viditeľnej hlavy, pápežov. 
Oni totiž zachovávajú neporušenú celú Kristovu pravdu a odo-
vzdávajú ju generáciám vo  forme tzv. ústneho podania, čiže 
Tradície.

Vo Svätom písme totiž nenájdeš všetko. Ani Kristus neroz-
kázal apoštolom, aby si zapisovali jeho náuku, ale aby ju hlásali, 
a to po celom svete až do skončenia sveta.
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Apoštoli skutočne spočiatku iba kázaním hlásali Božie slovo 
a Kristovu náuku. Neskôr, keď počet veriacich vzrástol, ustano-
vili im biskupov, kňazov a tí hlásali Božie slovo tam, kde apošto-
li nestačili. Ukázala sa prirodzená potreba aj na papier zachytiť 
náuku apoštolov; iní už boli starí, a preto chceli napísať pamä-
ti z Kristovho života. Neskôr apoštoli písali listy do miest, kde 
pôsobili, a v listoch vysvetľovali nejasnosti, ktoré sa vyskytovali, 
prípadne povzbudzovali veriacich. Tak sa zachovala druhá sku-
pina spisov Nového zákona – listy apoštolov. Dejiny a udalosti 
po  odchode Krista opísal evanjelista Lukáš v  Skutkoch apoš-
tolov. Posledný spis Nového zákona, Apokalypsu, napísal svätý 
Ján, apoštol, vo  vyhnanstve na  ostrove Patmos, kde v  proroc-
kých obrazoch opisuje dejiny Cirkvi až do skončenia sveta.

Okrem štyroch evanjelií – Matúšovho, Markovho, Lukášov-
ho a Jánovho, ktoré dnes používame – bolo napísaných mnoho 
iných evanjelií, a to najmä v neskorších storočiach. Obsahova-
li však veci, ktoré nijako nesvedčili o  ich pravosti. Aby Cirkev 
ochránila svojich veriacich pred falošnou náukou, po  dôklad-
nom štúdiu vyhlásila za  pravé len spomenuté štyri evanjeliá, 
Skutky apoštolov, 13 listov svätého Pavla, a to Rimanom, 2 Ko-
rinťanom, Galaťanom, Efezanom, Filemonovi, Filipanom, Kolo-
sanom, 2 Solúnčanom, 2 Timotejovi, Títovi; List Hebrejom, ďalej 
2 listy svätého Petra, 3 listy svätého Jána, 1 list svätého Jakuba, 
1 list Júdov a Apokalypsu.

Aj zo starozákonných spisov sa vybrali ako pravé a neporuše-
né tieto knihy:

Päť kníh Mojžišových: Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, 
Deuteronómium.

Knihy: Jozue, Sudcov, Rút, 4 Knihy kráľov, 2 Knihy kroník, 
Kniha Ezdrášova, Nehemiášova, Tobiášova, Judit, Ester, Jób, 
Kniha žalmov, Prísloví, Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha múdrosti, 
Kniha Sirachovho syna.

Proroctvá: Izaiáša, Jeremiáša, Barucha, Ezechiela, Daniela, 
Ozeáša, Joela, Amosa, Abdiáša, Jonáša, Micheáša, Nahuma, Ha-
bakuka, Sofoniáša, Aggea, Zachariáša, Malachiáša. 

Posledné sú dve knihy Machabejcov.
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Všetky tieto spisy tvoria Sväté písmo. Podľa učenia Cirkvi 
ich napísali spisovatelia inšpirovaní Duchom Svätým, ktorý ich 
chránil, aby sa pri  písaní nezmýlili, aby podali zjavenú pravdu 
neporušene. 

Najprv sa Božie zjavenie podávalo len ústne, tvorilo tzv. úst-
ne podanie, čiže Tradíciu. Až neskôr ho spísali, a to nie úplne, 
do spisov, ktorých pravdivosť dokazujeme práve ústnym poda-
ním, teda prostredníctvom Tradície. 

– o –
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Sme na konci úvahy, ktorú sme si vytýčili v úvode. Mali sme 
dokázať, že Božie zjavenie sa uskutočnilo, že Kristus naozaj žil, 
že je Boh, ktorý sa stal človekom, aby poučil ľudí, čo majú veriť 
a ako majú žiť, ak chcú dosiahnuť svoj životný cieľ. Poukázali sme 
na Cirkev ako na autoritu, ktorá nám neporušene odovzdáva Kris-
tovo učenie. Pomocou neomylného učiteľského úradu Cirkvi sme si 
dokázali aj pravdivosť a vierohodnosť spisov Svätého písma.

A čo ďalej? Bolo by sa treba dôkladne oboznámiť so Svätým pís-
mom a s učením Cirkvi. Ale hlavne začať podľa neho žiť.

Bolo by treba na  základe Svätého písma dokázať základné ná-
boženské pravdy, dogmy zjaveného náboženstva. Bez  nich, ak ich 
nepoznáme, a hlavne ak podľa nich nežijeme, nemôžeme sa nazývať 
kresťanmi.

To si však vyžaduje ďalšiu knižku, v ktorej by bolo treba riešiť 
tieto problémy:

1. Ako správne čítať a chápať Sväté písmo?
2. Vysvetliť stvorenie sveta podľa Starého zákona – dogma 

o stvorení.
3. Či existuje Boh v troch rozdielnych osobách – dogma o Naj-

svätejšej Trojici.
4. Prečo sa musel Boh stať človekom – dogma o vykúpení.

V prvej knižke VERIŤ ČI NEVERIŤ? sme problémy riešili výluč-
ne rozumovo a v tejto knižke historicky-rozumovo. Posledné nazna-
čené problémy sa však nedajú riešiť inak ako prostredníctvom viery 
v Boha, v Cirkev a v pravdivosť Svätého písma. Tým však netvrdím, 
že by sa toto riešenie nedalo podoprieť aj solídnymi argumentmi 
rozumovými.

Ak ťa zaujímajú odpovede na uvedené otázky, môžeš si prečítať 
knižku JE BOH STVORITEĽ?, v ktorej som sa pokúsil dať na ne 
odpoveď.

– o –

OAMDG et BMV!
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DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL 
Konštitúcia o Božom zjavení

RICCIOTTI, Giovanni 
Život Krista

ŠPIRKO, Jozef 
Cirkevné dejiny I, II

HERTLING, Ludwig 
Dejiny Katolíckej cirkvi

ŠMÁLIK, Štefan 
Cirkev v 49 pokoleniach

SCHMAUS, Michael 
Božie zjavenie

Dejiny spásy

HLINKA, Anton 
Viem, komu som uveril
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