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Milí mladí priatelia,

do rúk sa Vám dostáva ďalšia knižka, v ktorej chcem pokračovať 
vo  vysvetľovaní právd, o  ktorých ste čítali v  predchádzajúcich 
knihách VERIŤ ČI NEVERIŤ?, KTO JE KRISTUS? a  JE BOH 
STVORITEĽ?

V poslednej sme sa dostali k osobe Vykupiteľa sveta, k Ježi-
šovi Kristovi, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil z dedičnej 
viny a umožnil nám dosiahnuť – ako Božím deťom – večnú bla-
ženosť v nebi.

Tam sme si rozumom zdôvodnili potrebu vtelenia Božieho 
Syna. 

V tejto knižke Vám chcem podrobnejšie rozprávať o tom, ako 
sa toto vtelenie uskutočnilo, čo mu predchádzalo a čo nasledo-
valo krátko po ňom.

Pokúsim sa Vám predstaviť vznešenosť Matky Vykupiteľa, 
zdôvodniť nevyhnutnosť úcty a lásky kresťana k nej. Pohovorí-
me si o námietkach, ktoré majú mnohí veriaci i neveriaci voči 
panenstvu Matky Božieho Syna.

Prosím Vás vopred, aby ste s takým dobrým a čistým úmys-
lom čítali a uvažovali o tom, čo tu nájdete napísané, ako sa o tom 
budem usilovať Vám rozprávať.

Nech nám tá, ku cti ktorej chcem týchto niekoľko myšlienok 
napísať, vyprosí silu pochopiť a s láskou prijať tieto slová a hlav-
ne nech nám dá silu podľa nich zariadiť aj svoj kresťanský život. 

Váš priateľ
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I. AKO SA MOHLO USKUTOČNIŤ VYKÚPENIE?

Boh je láska. Je nekonečné dobro. A dobro má tú podstatnú 
vlastnosť, že sa dáva, rado sa rozdáva. Boh Otec, nekonečná lás-
ka a nekonečné dobro, sa od večnosti dáva svojmu Synovi a obi-
dvaja v Duchu Svätom sa dávajú sebe navzájom. To sme si hovo-
rili pri vysvetľovaní existencie Boha v troch rozdielnych osobách 
rovnakej podstaty. Od večnosti trvá nekonečné milovanie troch 
božských osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého.

Vesmír, zem, človek – to sú prejavy nekonečnej Otcovej lásky, 
ktorá od večnosti túži prejaviť sa aj navonok, a tak robiť neko-
nečne blaženými aj tých, ktorých si na tento cieľ vytvoril – ľudí.

Boh Otec stvoril svet z lásky. Z lásky, ktorá sa chcela rozdávať, 
ale ktorá zároveň chcela byť milovaná aj kýmsi mimo seba. Preto 
tvorí bytosti schopné slobodnej, dobrovoľnej lásky, teda osobné 
bytosti.

Práve preto, že Boh stvoril človeka ako osobu, teda bytosť ob-
darenú rozumom a slobodnou vôľou, musel mu dať aj príležitosť, 
aby túto slobodu uplatnil. Veď ináč by mu dával čosi zbytočné.

Boh skúša človeka. Stvoril ho preto, aby ho urobil účastným 
na svojej nekonečnej blaženosti, ktorá pozostáva z dokonalého 
poznávania a nekonečného milovania Boha a všetkého ostatné-
ho stvorenstva prostredníctvom Boha. Teda v istom zmysle člo-
veka zbožstvil. Veď ho urobil účastným na svojom božskom ži-
vote. Dal mu milosť posväcujúcu, ktorou ho prijal za svoje dieťa, 
a teda aj dediča nekonečnej blaženosti.

Urobil ho blaženým a dokonalým v poriadku prirodzenom už 
tu na zemi. „Usadil ho do raja.“ Nemal poznať utrpenie, bolesť 
ani smrť. Ani pot mu nemal stekať po tvári pri podmaňovaní prí-
rody, ktorá mu slúžila verne dovtedy, kým on slúžil Stvoriteľovi.

Toto všetko budete mať, ak ma budete poslúchať! To bola 
jediná požiadavka Otcovej stvoriteľskej lásky. Za lásku nechcel 
nič iné, len lásku svojich stvorení, a na to mal zvrchované právo 
i ako Stvoriteľ všetkého, i ako Otec zbožstvených detí. 
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Milovať značí dávať sa milovanému. 

Čím viac milujem, tým dokonalejšie sa dávam tomu, koho 
milujem. 

Keď niekoho milujem nadovšetko, tak mu dávam to, čo je 
vo mne cenné nadovšetko, a tým je moja slobodná vôľa. 

Dávať niekomu svoju slobodnú vôľu značí v praxi podriadiť 
svoju vôľu jeho vôli, čiže poslúchať!

V tomto zmysle je poslušnosť najdokonalejším prejavom lás-
ky. Poslušnosť nie hocijaká, ale uvedomelá, dobrovoľná, z lásky.

A preto Boh žiada od  ľudí poslušnosť. Ovocím poslušnosti 
malo byť poznanie dobra – nekonečná blaženosť. Ovocím nepo-
slušnosti poznanie zla, utrpenie, bolesť, smrť – strata nekonečnej 
blaženosti.

„Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo  stromu poznania 
dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, 
istotne zomrieš“ (Gn 2, 16 – 17).

A človek, pokúšaný a zvedený diablom, sa rozhodol vedome 
a slobodne – teda ako osoba – neposlúchať.

Opovrhol nekonečnou láskou Stvoriteľa, Otca. Zneužil svo-
ju slobodu, aby Boha urazil. Chcel sa mu vyrovnať. Nechcel byť 
jeho milovaným dieťaťom, ale rovnocenným partnerom. Chcel 
zvrhnúť jarmo synovskej lásky, poslušnosti, a  stal sa otrokom 
vlastného „ja“ a sluhom diabla.

Veľkosť urážky závisí od  vznešenosti urazenej osoby. Čím 
vznešenejšia a dokonalejšia je osoba, ktorú sme povinní poslú-
chať, tým väčšej urážky sa dopúšťame, ak neposlúchame. Boh 
je osoba nekonečne vznešená, preto neposlušnosť voči nemu je 
urážka nekonečná.

Aby mohlo prísť k vyrovnaniu nekonečnej urážky, je potreb-
né zadosťučinenie nekonečnej ceny. Tak si to žiada spravodli-
vosť. A keďže hodnota činu závisí od vznešenosti osoby, ktorá 
čin vykonáva, čin nekonečnej ceny môže vykonať len osoba ne-
konečne vznešená. 

A v tom je celá tragédia človeka! 
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Človek môže nekonečne uraziť, ale nemôže vyrovnať neko-
nečnú urážku, lebo jeho osoba nie je nekonečne vznešená.

Situácia prvých rodičov po páde bola pre nich naozaj zúfalá 
a ľudsky neriešiteľná.

Človek urazil, bolo potrebné, aby človek uzmieroval, učinil 
zadosť. Ale človek urazil nekonečne. Aby mohlo prísť k  zmie-
reniu, musel by niekto z  nás ľudí vykonať čin ľudský a  súčas-
ne nekonečnej ceny, aby bolo učinené zadosť nekonečnej Božej 
spravodlivosti. 

Na zmierenie a vykúpenie bolo treba vykonať ľudský čin ne-
konečnej ceny! A  v tom je práve nemožnosť zmierenia medzi 
Bohom a človekom. 

A tak Boh zjavuje svoju nekonečnú lásku aj druhý raz, aby 
človek mohol prísť k cieľu, pre ktorý ho stvoril. 

„Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom... Ježiš Kris-
tus vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej ne-
právosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch“ 
(porov. Tít 2, 11. 14).

Boh posiela na svet svojho Syna, večné Slovo, vyjadrujúce Ot-
covu podstatu. Stáva sa človekom – telom, aby nás vykúpil z ot-
roctva hriechu, do ktorého sme upadli neposlušnosťou prvých 
ľudí.

Boh sám sa stáva človekom, aby sa človek znova mohol stať 
bohom! 

Áno, jediný Boží Syn, nekonečná druhá božská osoba, ak vez-
me na seba našu ľudskú prirodzenosť, ak sa stane jedným z nás, 
môže vrátiť človeku milosť posväcujúcu, a tak mu umožniť ná-
vrat do Otcovho náručia, získať nekonečnú blaženosť.

– o –

Ako sa však malo uskutočniť vtelenie Božieho Syna, aby bolo 
možné vykúpenie?

To je hlavný problém, na ktorý chceme v tejto kapitole od-
povedať. Veď to, čo sme hovorili doteraz, bolo len zopakovaním 
náuky, ktorú sme si vysvetľovali v knižke JE BOH STVORITEĽ?
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Ak budeme chcieť správne odpovedať, musíme si hneď na za-
čiatku vyjasniť dva pojmy, ktoré sme už doteraz používali, ale 
budeme používať hlavne teraz. 

Ide o pojem prirodzenosti a osoby. 

Čo označujeme slovom prirodzenosť a čo slovom osoba?

Slovom prirodzenosť veci alebo bytia budeme rozumieť pod-
statu veci ako princíp, zdroj činnosti, z ktorého vychádza všetka 
činnosť bytia.

Rozličné bytia, či sú to rastliny, ľudia, zvieratá, kamene, sú 
schopné rozličných činností. Ak ide o neživé telesá, tie sa vzá-
jomne priťahujú, majú určitú zotrvačnosť, čiže snahu zachovať 
svoj pohybový stav bez zmeny. Gravitácia a zotrvačnosť patria 
k prirodzenosti, k podstate hmotných vecí.

Rastliny sú schopné látkovej premeny, metabolizmu, teda už 
vykonávajú dokonalejšie činnosti ako neživá hmota. Sú schopné 
rásť. Ich prirodzenosť je teda dokonalejšia, lebo je schopná via-
cerých činností.

Zvieratá vykonávajú ešte viac činností ako rastliny. Sú schopné 
poznávať, pociťovať zmyslami, pohybovať sa z miesta na miesto. Ich 
prirodzenosť ako princíp, zdroj činnosti, je teda dokonalejšia.

U ľudí okrem týchto činností, spoločných s  činnosťou rastlín 
a zvierat, existuje ešte činnosť rozumová a vôľová, myslenie a slo-
bodné chcenie, rozhodovanie. Preto aj princíp týchto činností, ľud-
ská prirodzenosť, je dokonalejšia ako u zvierat.

Prirodzenosťou bytia rozumieme jeho podstatu, ktorej privlast-
ňujeme všetky činnosti, ktoré toto bytie vykonáva. 

K pojmu prirodzenosti, čiže podstaty veci ako princípu, z kto-
rého vychádza všetka činnosť veci, prichádzame skúsenosťou, lebo 
žiadna činnosť nemôže existovať sama osebe, teda ako podstata. 
Musí byť akýmsi akcidentom – druhotným znakom patriacim k akej-
si podstate existujúcej samostatne, z ktorej táto činnosť vychádza.

Ak ide o prirodzenosť takého bytia, ktoré je schopné uvedome-
lých a  zo slobodného rozhodnutia vôle pochádzajúcich činností, 
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ktoré nemožno prisúdiť nikomu inému, čiže nezdeliteľných 
činností, vtedy hovoríme o osobe.

Čin vykonaný osobou patrí danej osobe, nemožno ho 
od nej oddeliť, ani inému privlastniť, je zaň plne zodpovedná, 
lebo ho vykonala uvážene a slobodne. Osoba je majiteľom svo-
jich činov.

Z toho vyplýva, že ani malé deti, ani blázni nie sú plnopráv-
ne osoby, hoci majú ľudskú prirodzenosť, lebo nie sú schopní 
zodpovedať za svoje činy. Len u normálnych, dospelých ľudí 
možno hovoriť o  právach, povinnostiach a  zodpovednosti 
za činy.

Všetci ľudia teda majú rovnakú prirodzenosť, ale čo ich indi-
vidualizuje, je ich osoba, ktorá je jedinečná a neopakovateľná 
v inej ľudskej osobe. Na svete sú ľudia rovnakej prirodzenosti, 
ale nemôžu byť na svete dve rovnaké ľudské osoby. Majiteľmi 
tejto ľudskej prirodzenosti sú teda rôzne osoby.

– o –

Dúfam, že ťa od  čítania neodradí táto abstraktná teória 
o pojme prirodzenosti a osoby, ale bolo veľmi potrebné pove-
dať si to kvôli presnosti pri vyjadrovaní sa o Kristovi. O Bohu 
hovoríme, že jestvuje v troch rozdielnych osobách, ale všetky 
tri majú rovnakú podstatu, prirodzenosť. Tieto tri božské oso-
by nazývame Otec, Syn a Duch Svätý.

Ak hovoríme o Kristovi ako o Vykupiteľovi, potom teologic-
ky presne sa o ňom vyjadrujeme vtedy, keď hovoríme, že Kris-
tus mal po vtelení dve prirodzenosti: božskú a ľudskú, ale len 
jednu osobu, a to druhú božskú, ktorej privlastňujeme všetky 
činnosti, vychádzajúce z Kristovej božskej i ľudskej prirodze-
nosti. Teda Kristus je Boh i dokonalý človek s ľudským telom 
i dušou, ale nie s ľudskou osobou. Kristus je jediná osoba, dru-
há božská, ktorej sa privlastňujú všetky činy Krista, či už kona-
né jeho božskou vôľou a rozumom, alebo ľudským rozumom, 
vôľou, zmyslami, telom. Druhá božská osoba je majiteľkou 
Kristových činov ľudských i božských.
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A práve preto bolo možné uskutočniť aj vykúpenie, lebo 
len ak sa ľudské činy privlastnia božskej osobe, len vtedy môžu 
mať nekonečnú hodnotu. A to bolo potrebné na vykúpenie.

– o –

Hriech, ktorého sa dopustili prví rodičia ako reprezentanti 
ľudského pokolenia, svojimi následkami zasiahol ľudskú priro-
dzenosť. Všetci ľudia prichádzajú na svet ním zaťažení. Nie je to 
však hriech, ktorý patrí našej osobe. Veď my sme ho nespáchali, 
preto ani nie je osobným hriechom a ani zaň nemôžeme pred 
Bohom zodpovedať. Pretože sme potomkami prvých rodičov, 
následky ich hriechu sa nám privlastňujú vo forme straty milosti 
posväcujúcej a mimoprirodzených darov.

Činnosť, ktorú vykonáva nejaká bytosť, zodpovedá prirodze-
nosti tejto bytosti. Činnosť rastlín zodpovedá rastlinnej priro-
dzenosti, činnosť zvierat živočíšnej prirodzenosti, ľudské činy 
ľudskej prirodzenosti človeka.

Neposlušnosť voči Bohu bol čin ľudský, pochádzajúci z ľud-
skej prirodzenosti. Preto aj zadosťučinenie zaň muselo byť ľud-
ským činom, vychádzajúcim z ľudskej prirodzenosti.

Musel to však byť čin nekonečnej ceny, lebo tak si to žiada 
nekonečná Božia spravodlivosť. Urážka totiž bola nekonečná. 
Hodnota činu závisí od hodnoty osoby, ktorá čin koná. Neko-
nečný čin môže vykonať len nekonečná osoba, teda Boh. 

Na vykúpenie bolo treba vykonať ľudský čin nekonečnej 
ceny.

To by bolo možné len vtedy, ak Boží Syn spojí svoju bož-
skú prirodzenosť s našou ľudskou, ale len v jednej osobe, a to 
božskej. 

Ináč povedané: Boží Syn sa musí stať človekom, zobrať 
na seba ľudské telo a dušu, ale nie ľudskú osobu. Tak potom 
každý čin, ktorý vykoná či už prostredníctvom ľudskej alebo 
božskej prirodzenosti, sa privlastní tej istej božskej osobe, 
a tým nadobudne nekonečnú cenu. Ak by totiž v Kristovi boli 
dve rozdielne osoby, ľudská i  božská, vykúpenie by nebolo 
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možné. Ľudské činy by sa privlastňovali ľudskej osobe a božské 
činy božskej osobe. Tým by ale ľudské činy nemali nekonečnú 
hodnotu, ale hodnotu konečnú, ktorá by na vykúpenie nesta-
čila. Len ak sú v  Kristovi dve prirodzenosti v  jednej božskej 
osobe, môže konať ľudské činy nekonečnej ceny.

A že vtelená osoba musela byť rozdielna od Otca Stvoriteľa, 
ktorého ľudia urazili, vyplýva z toho, že osoba nemôže zmie-
rovať seba samu. Musela na svet prísť božská osoba, rozdielna 
od prvej božskej osoby. Tou však je zosobnená nekonečná Ot-
cova láska – Boží Syn.

Boží Syn vzal na seba ľudskú prirodzenosť, stal sa jedným 
z  nás, je účastný na  našej ľudskej prirodzenosti, a  tak môže 
vystupovať ako jeden z nás, aby nás zmieril s Otcom.

Na to, aby sa mohol zapojiť do nášho ľudského spoločen-
stva, potreboval ľudskú matku, ktorá by mu dala telo, ožive-
né ľudskou dušou v okamihu počatia a v tom istom okamihu 
aj spojené s božskou prirodzenosťou v druhej božskej osobe. 
O  tom, ako sa toto uskutočnilo v  Panne Márii, si povieme 
v ďalšej kapitole. 

– o –
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II. AKO SA USKUTOČNILO VTELENIE?

Aby vôbec bolo možné vykúpenie, povedali sme si, že Boží 
Syn musel vziať na  seba ľudskú prirodzenosť, stať sa jedným 
z nás ľudí, a tak zázračne a tajomne spojiť v jednej božskej osobe 
dve prirodzenosti, božskú a ľudskú.

Aby k tomuto začleneniu druhej božskej osoby do ľudského 
spoločenstva mohlo prísť, potreboval na to matku, ktorá by mu 
poskytla ľudskú prirodzenosť, ľudské telo a dušu.

Ale či naozaj na to potreboval matku?

Či nemohol vstúpiť do  nejakého už žijúceho človeka a  tak 
uskutočniť vtelenie?

Nie!

Tak to nemohlo byť, lebo v Kristovi by boli nielen dve priro-
dzenosti, ale aj dve osoby: božská a ľudská.

Prečo?

Lebo či by sa vtelil do dospelého človeka alebo do dieťaťa, či 
už narodeného alebo počatého z muža, už by sa vtelil do ľudskej 
osoby, i keď veľmi nedokonalej, ale predsa jestvujúcej. Povedali 
sme si už v knižke VERIŤ ČI NEVERIŤ?, že človek sa stáva člove-
kom nie narodením, ale počatím. Teda od prvého okamihu sply-
nutia mužskej pohlavnej bunky, spermie, so ženskou, vajíčkom, 
teda od okamihu oplodnenia. Boh sám vtedy tvorí životný prin-
cíp, dušu, spája ju s hmotným prvkom – oplodneným vajíčkom, 
a tým sa začína zákonitý vývoj, vyúsťujúci v samostatnom jedin-
covi, ktorý sa neskôr stáva plnoprávnou samostatnou osobou. 
Teda osobou je od prvého okamihu oplodnenia, i keď zatiaľ ešte 
nedokonalou. Má základné právo na  život, a  preto v  žiadnom 
prípade ho nesmiem zničiť umelým potratom, a  to ani vtedy, 
keby som chcel zachrániť život matky! Priama vražda nevinnej 
osoby nikdy nie je dovolená. A dieťa je vždy nevinné.
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Tak to ustanovil sám Stvoriteľ, keď urobil človeka spolupra-
covníkom pri vytváraní nových ľudí, ktorí si majú podmaňovať 
vesmír a usilovať sa konaním dobra zaslúžiť si blaženú večnosť.

Ak v Kristovi mala byť len jedna osoba, a  to druhá božská, 
teda nie ľudská osoba, nemohol prísť na svet takým spôsobom, 
ako si prišiel ty alebo iné ľudské osoby.

Kristus k  príchodu na  svet nepotreboval pozemského otca, 
ktorý by ho splodil, ale len matku, ktorá by mu poskytla telo 
a tak ho zaradila medzi nás, ľudí. 

Kristus sa teda nemohol narodiť z normálneho manželského 
nažívania muža a ženy. Tak prichádzajú na svet ľudské osoby.

Vtelenie Božieho Syna sa muselo uskutočniť spôsobom úplne 
mimoriadnym, zázračným.

A nemyslime si, že je to nemožnosť. Veď Boh, ktorý ustanovil 
ľudský spôsob plodenia, má vo svojej všemohúcnosti ešte aj iné 
možnosti, pre nás ľudí vonkoncom nepochopiteľné.

Ak sa však pozrieme na problém vtelenia z ľudského hľadis-
ka, žiada sa, aby matka budúceho Vykupiteľa nebola slobodnou 
ženou. Veď vieme aj dnes, ako sa ľudia pozerajú na  slobodné 
matky a ako o nich zmýšľajú. Dôstojnosť Božej Matky si vyžado-
vala, aby jej česť nebola vystavená potupe v takej delikátnej veci, 
ako je mravná bezúhonnosť, čistota.

Okrem toho dieťa i  jeho matka potrebovali kohosi aj tu 
na zemi ako ochrancu, živiteľa a vychovávateľa. To najlepšie po-
chopíme z toho, aký tvrdý bol Kristov život už od narodenia. Na-
rodil sa v cudzej krajine v maštali, musel utekať pred Herodesom 
do Egypta – už tu bola potrebná pomoc a ochrana muža. Boh 
toto všetko vedel, a preto sa musel postarať aj o ochranu božské-
ho Dieťaťa a jeho Matky.

Slušalo sa teda, aby sa Boží Syn narodil v manželstve, aby česť 
a dôstojnosť Božej Matky neutrpela a zároveň aby sa mala s kým 
deliť o starosti, ktoré jej s materstvom vznikli. Nemohol sa však 
narodiť z manželského spolunažívania, lebo tak by nebolo mož-
né vykúpenie. Boli by v ňom dve osoby: božská a ľudská. Božskej 
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by sa pripisovali činy božské, teda nekonečnej ceny, ľudskej činy 
ľudské, ceny konečnej.

Na vykúpenie však treba čin ľudský, ale nekonečnej ceny!

Boh aj tento ľudsky neriešiteľný problém riešil tak, že riadil 
osudy dvoch predurčených ľudí, Márie a Jozefa tak, aby uzavre-
li manželskú zmluvu, zasnúbenie, počas ktorého sa Mária stala 
matkou Božieho Syna – Ježiša.

O tom, ako sa uskutočnilo vtelenie, čo mu predchádzalo a čo 
nasledovalo po  počatí a  narodení Vykupiteľa, nám podrobne 
rozpráva vo  Svätom písme evanjelista svätý Lukáš a  niektoré 
podrobnosti nájdeme aj v Evanjeliu podľa Matúša.

Na nasledujúcich riadkoch uvedieme obidve svedectvá uspo-
riadané v chronologickom poradí. V ďalších kapitolách si ich bu-
deme podrobnejšie vysvetľovať.

– o –

O PRÍCHODE BOŽIEHO SYNA NA SVET PODĽA  
EVANJELIA

Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom 
Zachariáš z  Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka po-
chádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli 
spravodliví pred Bohom a  bezúhonne zachovávali všetky 
Pánove prikázania a  ustanovenia. Nemali však deti, lebo 
Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keď raz prišiel rad na  jeho triedu a  on konal kňazskú 
službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom 
mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlo-
vú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množ-
stvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej stra-
ne kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa 
a zmocňovala sa ho hrôza. 



14

Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vysly-
šaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna 
a  dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a  plesať a  jeho na-
rodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. 
Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho 
naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, 
ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mo-
cou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múd-
rosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ 

Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď 
ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“ 

Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bo-
hom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radost-
nú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, 
keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa 
splnia v svojom čase.“ 

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje 
v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni 
pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal 
nemý.

Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých 
dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť 
mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhlia-
dol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi“ (Lk 1, 5 – 25).

– o –

Zvestovanie Ježišovho narodenia

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do  gali-
lejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej 
mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny 
bolo Mária. 

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán 
s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo 
znamená takýto pozdrav. 
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Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký 
a  bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón 
jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým ro-
dom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ 

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža 
nepoznám?“ 

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svä-
tým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala 
syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že 
je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ 

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel (Lk 1, 26 – 38).

– o –

Návšteva Panny Márie u Alžbety

V tých dňoch sa Mária vydala na  cestu a  ponáhľala sa 
do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Za-
chariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta za-
čula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu 
naplnil Duch Svätý. 

Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi že-
nami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslú-
žila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo 
zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo 
dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že 
sa splní, čo jej povedal Pán.“ 

Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána  
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú  
všetky pokolenia,
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lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, 
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie 
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov 
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami 
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila 
domov (Lk 1, 39 – 56).

– o –

Narodenie Jána Krstiteľa

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej su-
sedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké mi-
losrdenstvo, radovali sa s ňou.  Na ôsmy deň prišli chlapca 
obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. 

Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Po-
vedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ 
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku 
a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. 

Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil 
Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po ju-
dejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, 
čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude 
tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto pro-
rokoval:
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„Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa 
z rodu Dávida, svojho služobníka, 
ako odpradávna hovoril
ústami svojich svätých prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov 
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
Preukázal milosrdenstvo našim otcom 
a pamätá na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi 
Abrahámovi, 
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
aby sme mu bez strachu slúžili
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou 
po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: 
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
a poučíš jeho ľud o spáse,
že mu náš Boh 
z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. 
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi
a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,
a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Chlapec rástol a  mocnel na  duchu a  žil na  púšti až 
do dňa, keď vystúpil pred Izrael (Lk 1, 57 – 80).

– o –

Narodenie Ježiša Krista

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Má-
ria bola zasnúbená s  Jozefom. Ale skôr ako by boli začali 
spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vy-
staviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako 
o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: 
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, 
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lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna 
a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami 
proroka: 

„Hľa, panna počne a porodí syna 
a dajú mu meno Emanuel,“ 
čo v preklade znamená: 
Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov an-
jel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodi-
la syna; a dal mu meno Ježiš (Mt 1, 18 – 25).

V tých dňoch vyšiel rozkaz od  cisára Augusta vykonať 
súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď 
Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý 
do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Na-
zareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betle-
hem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal 
zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehna-
nom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila 
svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila 
do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. 

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili 
svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pá-
nova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: 
„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť 
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil 
Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď 
sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvele-
bovali Boha a hovorili: 

„Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

Keď anjeli odišli od  nich do  neba, pastieri si povedali: 
„Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako 
nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a  našli Máriu a  Jozefa 
i  dieťa uložené v  jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo 
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im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počú-
vali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária 
zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala 
o nich. 

Pastieri sa potom vrátili a  oslavovali a  chválili Boha 
za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu 
meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v ži-
vote matky.

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťova-
nia, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 
ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, 
čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obeto-
vali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. 

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spra-
vodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch 
Svätý bol na  ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, 
kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel 
do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, 
čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia 
a velebil Boha slovami: 

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka 
v pokoji podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli tvoju spásu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 
svetlo na osvietenie pohanov 
a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. 
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: 

„On je ustanovený na pád 
a na povstanie pre mnohých v Izraeli 
a na znamenie, ktorému budú odporovať,
– a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, 
aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ 
(Lk 2, 1 – 35)
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A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa 
do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a moc-
nel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom (Lk 2, 39 – 40).

– o –

Príchod mudrcov od východu

Keď sa za  čias kráľa Herodesa v  judejskom Betleheme 
narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pý-
tali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme 
jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď 
to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 
Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa 
od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V ju-
dejskom Betleheme, lebo tak píše prorok:

,A ty, Betlehem, v judejskej krajine, 
nijako nie si najmenší 
medzi poprednými mestami Judey,
lebo z teba vyjde vojvoda, 
ktorý bude spravovať 
môj ľud, Izrael.‘“

Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrob-
ne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich 
poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vy-
pytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa 
mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli 
na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde 
bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, pad-
li na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice 
a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali 
pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili 
do svojej krajiny.

Po ich odchode sa Jozefovi vo  sne zjavil Pánov anjel 
a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i  jeho matku, ujdi 
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do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes 
bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egyp-
ta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo 
povedal Pán ústami proroka:

„Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa roz-
hneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých 
chlapcov od  dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel 
od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš:

„V Ráme bolo počuť hlas, 
nárek a veľké kvílenie: 
Ráchel oplakáva svoje deti 
a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefo-
vi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 
matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život 
dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrá-
til sa do  izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta 
ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta 
prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa spl-
nilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský“ 
(Mt 2, 1 – 23).

– o –

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľ-
konočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo 
na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa 
vracali domov, zostal chlapec Ježiš v  Jeruzaleme, čo jeho 
rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň 
cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nena-
šli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch 
dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich 
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a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho ro-
zumnosťou a odpoveďami. 

Keď ho zazreli, stŕpli od  údivu a  matka mu povedala: 
„Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i  ja sme ťa 
s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? 
Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale 
oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

Potom sa s  nimi vrátil do  Nazareta a  bol im poslušný. 
A  jeho matka zachovávala všetky slová vo  svojom srdci. 
A  Ježiš sa vzmáhal v  múdrosti, veku a  v obľube u  Boha 
i u ľudí (Lk 2, 41 – 52).

– o –
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III. AKÁ BOLA MATKA VYKUPITEĽA?

Ak sa Boží Syn chcel stať človekom, povedali sme si, že potre-
boval matku, ktorá by mu poskytla ľudskú prirodzenosť.

Predstav si na chvíľu túto pre nás nemožnú situáciu: 

Povedzme, že by si jestvoval už prv, než si sa narodil a bol po-
čatý, a bol by si úžasne dokonalou, mocnou a múdrou bytosťou. 
Mal by si možnosť dokonale poznať všetky ženy žijúce na svete, 
a to aj po vonkajšej, aj po vnútornej stránke. Ba viac, nielenže 
by si ich dokonale poznal, mal by si dokonca možnosť vplývať 
na ich telesné a duševné formovanie, a pritom by si mal doko-
nalý pochop o tom, čo je krása, láska, neha a všetky tie dobré 
atribúty, ktoré nás na ženách tak veľmi priťahujú... Stál by si pred 
úlohou vyformovať a potom vybrať jednu z týchto žien za svoju 
matku! 

Nezmysel!

Máš pravdu. Ale napriek tomu, povedz úprimne, aká by mu-
sela byť tá, ktorú by si si zvolil za matku? 

Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že by to musela byť žena 
naj... naj... teda najdokonalejšia zo všetkých žien. 

Je to fantázia, hlúposť takto uvažovať. 

Áno, pre nás, ľudí...

Ale to, čo je pre  nás nemožnosťou, bolo pre  Božieho Syna 
úplnou samozrejmosťou... A  myslím, že ak by sme my neboli 
babráci pri vyberaní a utváraní našej matky, ani on nebol a vy-
formoval si takú matku, ktorej páru nenájdeme pod slnkom!

Pripravil si matku, ktorá svojou krásou a dokonalosťou zatie-
ňuje a ďaleko prevyšuje všetky ostatné ženy, ba nielen ženy, ale 
všetko to, čo Boh stvoril v celej stvorenej prírode...

Zveličujem? 

Vôbec nie! Hoci to, čo som povedal, nie je dôkazom, že 
Matka Vykupiteľa bola taká. Je to nanajvýš želanie srdca alebo 



24

požiadavka zdravého rozumu, predsa tvrdím, že Panna Mária je 
Božím veľdielom. Ako taká má právo na našu lásku, úctu, ob-
div, aký sa jej od nás kresťanov dostáva, bez toho, aby to bolo 
na úkor úcty k Bohu alebo k jej Synovi.

– o –

Pozorne čítajme uvedené texty Svätého písma a  hľadajme 
v nich miesta, ktoré by dosvedčili naše tvrdenie.

Spomeň si na scénu, pri ktorej anjel ako posol Boha Otca pri-
chádza do príbytku Márie z Nazareta a pozdravuje ju slovami: 
„Zdravasʼ, milosti plná, Pán s tebou!“ (Lk 1, 28).

Čo to vraví? 

Slovo „Zdravasʼ“ znamená želanie zdravia, je to bežné po-
zdravenie pri stretnutí ľudí. Oveľa dôležitejšie je slovo „milosti 
plná“. To už čosi znamená!

Plná milosti, t. j. plná darov daných zdarma, aspoň tak tomu 
rozumieme v bežnej reči. Ak ti niekto niečo dá alebo urobí dob-
re, a ty si si to nezaslúžil, prejavil ti milosť. Aj amnestia je milosť 
daná odsúdenému. Výraz „milosti plná“ môžeme rozviesť tak, že 
povieme „plná darov daných zdarma“.

Ak „plná“, tak potom už viac nemôže ani ona prijať, už sa nedá 
doplniť. A nehovorí sa tu len o plnosti darov telesných alebo du-
ševných, ale všeobecne. Plná všetkých darov! Niektorí prekla-
datelia prekladajú slovo „milostiplná“ ako „Bohom obľúbená“ 
a  „vyvolená“, aby sa stala matkou Mesiáša, Božieho Syna. Sa-
mozrejme, vnútorné, osobné „milosti“, sú priamym následkom 
a dôsledkom tohto vyvolenia.

A tu máme to, čo sme chceli a potrebovali dokázať! Slová an-
jela, Božieho posla, sú vlastne slová samotného Boha. A teda Boh 
sám nazýva Máriu milostiplnou. Je možné pochybovať o tom, že 
je Božím veľdielom medzi ľuďmi?

O ktorej inej osobe alebo veci to Boh povedal? Alebo ktoré 
zo stvorených bytí, okrem Márie, je také dokonalé?

Ani jedno okrem nej! 
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Ak obdivuješ krásu iných žien, krásu detských očí, krásu hôr 
alebo zakvitnutých sadov a  lúk, krásu hviezdnatého alebo be-
lasého neba, pamätaj, že toto všetko sa nedá porovnávať s krá-
sou a dokonalosťou Márie, plnej všetkých darov! Všetko toto si 
vieme predstaviť ešte krajšie, dokonalejšie, a teda plnšie, ako je 
teraz. Len Máriu nie. Jej dokonalosť a plnosť bola zavŕšená jej 
božským materstvom a slávnou smrťou – nanebovzatím. Viac už 
nemohla prijať!

Boh si v  Márii skutočne stvoril veľdielo, ktorému sa nič 
na svete nevyrovná. Ona je vlastne prototypom človeka, akým 
mal byť podľa Božieho plánu každý z  nás, keby nebolo prišlo 
ku katastrofe v raji. V Márii Boh zjavil ľudstvu veľkosť a doko-
nalosť človeka a zároveň nám pred zrak postavil ideál, ktorý sa 
máme usilovať dosahovať a napodobňovať.

Priateľu, divíš sa, keď z úst úprimne veriaceho človeka poču-
ješ oslavné slová, modlitby a piesne k tej, ktorá bola taká krásna, 
dobrá, nežná a milovaniahodná?

Je možné nectiť, neobdivovať a  neospevovať toľkú krásu 
a vznešenosť? Je možné neďakovať Otcovi za to, že nám v Márii 
zanechal stratený raj?

O Márii nikdy nebudeme dosť hovoriť, spievať, písať, lebo náš 
slabý rozum ani nie je dokonale schopný pochopiť jej veľkosť 
a vznešenosť.

A nemusíme mať obavu ako naši bratia protestanti, že by azda 
úctou k Božej Matke utrpela úcta k jej Synovi alebo k Bohu Ot-
covi! 

Vôbec nie. Práve naopak. Ako si môžem ctiť Syna, ak si nectím 
jeho matku? Vari sa Kristus ako dobrý Syn môže netešiť z toho, 
keď vidí, ako sa usilujeme milovať a oslavovať jeho matku?

My sa Panne Márii neklaniame, ani ju nedávame na  roveň 
Boha. Nie! Ona je najdokonalejšie Božie stvorenie, a práve pre-
to, že je stvorená, je medzi ňou a Bohom nekonečný rozdiel v do-
konalostiach. Tvrdíme len, že v ľudskom rode je najdokonalejšia.

A preto jej po Bohu patrí úcta najväčšia, väčšia ako iným svä-
tým, ale nikdy nie taká, aká patrí jedine Bohu, bytosti absolútne 
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dokonalej. Teda príkaz: „Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať 
iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“ neprestupujeme! 
Nanajvýš daktorí katolíci, ktorým nie je jasná náuka Cirkvi 
o osobe Božej Matky, a práve preto aj deformujú opravdivú ma-
riánsku úctu, čím len škodia Katolíckej cirkvi... Úradná náuka 
Cirkvi zakazuje klaňať sa Márii, ale prikazuje ctiť si ju nad všetko 
ostatné stvorenie.

Nemusíme sa teda hanbiť modliť sa pred jej obrazmi, socha-
mi, ani ju ospevovať v nádherných a milých mariánskych pies-
ňach. Veď všetko to, čo je krásne, milé, dobré, nežné, nás k sebe 
láka, to milujeme, a teda aj ospevujeme...

Napokon nerobíme nič také, čo by bolo v rozpore so Svätým 
písmom. V ňom nájdeme začiatky tejto mariánskej úcty.

Anjel sám nazýva Máriu „milosti plnou“. Alžbeta, ktorá v ne-
skorej starobe počala Jána Krstiteľa, Kristovho predchodcu, keď 
ju Mária navštívila s Kristom pod srdcom, ju oslovuje týmito slo-
vami: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho 
života!“

Cirkev k týmto dvom pozdravom pridala len prosbu: „Svätá 
Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodine smr-
ti našej.“ A už tu máš celý Zdravas, najkrajšiu modlitbu, ktorou 
katolíci na celom svete najčastejšie pozdravujú nebeskú Matku. 

Je v nej niečo nekresťanské, urážajúce Boha? 

Ak by si ešte predsa mal pochybnosti, či ju možno takto oslo-
vovať, započúvaj sa do nádhernej básne, ktorá vytryskla z duše 
samotnej Márie, keď na pozdrav Alžbety, ktorá v nej spoznala 
Matku Božieho Syna, odpovedala: 

„Velebí moja duša Pána 
a môj duch jasá v Bohu, 
mojom Spasiteľovi, 
lebo zhliadol na poníženosť 
svojej služobnice. 
Hľa, od tejto chvíle 
blahoslaviť ma budú 
všetky pokolenia...“ 
(Lk 1, 47 – 48)
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Vidíš teda, že nič zlé nerobíme, ak ju aj my blahoslavíme, ale 
iba  spĺňame to, čo povedala ona sama naplnená Duchom Svä-
tým a čo reprodukuje aj Sväté písmo. A to nemôže byť zlé...

– o –

Tvrdenie o dokonalosti Panny Márie má mnoho dôsledkov, 
pomocou ktorých – pri použití aj iných textov Svätého písma – 
môžeme obhájiť aj iné pravdy o  Panne Márii, ktoré popierajú 
a  niekedy aj napádajú tí, ktorí dobre nepoznajú ani ju, ani jej 
Syna...

– o –

1. Bola Panna Mária počatá bez dedičného hriechu? 

Každý 8. december oslavujeme sviatok Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie.

Čo to znamená?

To znamená, že oslavujeme Boha za to, že v Márii urobil vý-
nimku v tom, že od prvého okamihu, ako ju počali rodičia Jo-
achim a Anna, bola oslobodená od dedičného hriechu.

Ona jediná a nikto z ľudí okrem nej! 

Odkiaľ to vieme?

V prvom rade z toho, že bola „milosti plná“. Ak by teda mala 
dedičný hriech a  jeho následky, nebola by plná darov zdarma 
– Bohom obľúbená. K plnosti milosti patrí aj milosť posväcujú-
ca, tá najcennejšia a najpotrebnejšia k večnej blaženosti. Tú sme 
však stratili dedičným hriechom prvých rodičov. Mária ju však 
nestratila. Boh sám to o nej hovorí ústami anjela, keď ju nazval 
„milosti plnou“. Ale keby nám to aj otvorene nepovedal, dá sa to 
dokázať pomocou Svätého písma.

Spomeňme si na scénu v raji, keď Boh trestal diabla – hada 
a  „ustanovil odveké nepriateľstvo medzi ním a  ženou, medzi 
jeho potomstvom a jej potomstvom. Ono mu rozšliape hlavu...“ 
(porov. Gn 3, 15).
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Čo sa to tu predpovedá?

Príchod ženy, ktorá zvíťazí nad diablom tým, že dá svetu Vy-
kupiteľa. Ona má „rozšliapať hlavu“ diablovi, zvíťaziť nad  ním. 
Prvá žena – Eva podľahla diablovi, druhá Eva – Mária nad ním 
zvíťazí. Ako by však zvíťazila, keby bola pod jarmom dedičného 
hriechu?

Boh mohol urobiť s Máriou výnimku, aby bola bez dedičného 
hriechu... 

Slušalo sa, aby túto výnimku urobil, veď mala byť matkou bu-
dúceho Vykupiteľa, Božieho Syna... 

Keďže to mohol urobiť a  slušalo sa, aby to urobil, môžeme 
pochybovať rozumne, že by to neurobil? 

A to je ďalší dôvod veriť v Máriino nepoškvrnené počatie.

– o –

Táto pravda má aj svoje dôsledky. 

Ak bola Panna Mária bez  dedičného hriechu, potom by sa 
na nej nemali prejavovať ani následky dedičného hriechu. 

A čo utrpenie, bolesť, smrť? Tie ju nezastihli? 

Áno, zastihli, a to v takej miere, ako nikoho iného z ľudí. Vo-
láme ju Kráľovnou mučeníkov, lebo to, čo duševne vytrpela ona, 
nevytrpel nikto iný.

A prečo ju Boh neochránil od týchto následkov? 

Lebo Mária mala byť nielen Kristovou matkou, ale aj jeho 
najbližšou spolupracovníčkou na  diele vykúpenia. A  to nešlo 
bez  utrpenia. Okrem toho je ideálom, ku  ktorému sa musíme 
usilovať približovať. Preto nám musela ukázať, takisto ako jej 
Syn, ako treba znášať utrpenie a bolesť. Lebo pravá veľkosť a do-
konalosť čností sa ukáže len v utrpení.

Preto bolo jej telo schopné trpieť, práve tak ako telo Krista. 
Len tie typické trestné pôrodné bolesti nemusela mať, ako o tom 
budeme hovoriť neskôr.
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A čo Máriina smrť?

Z Písma vieme, že „smrť je odplata za  hriech“ (Rim 6, 23). 
Zomrela Panna Mária? Práve preto, že mala telo schopné trpieť, 
aj ona musela podľahnúť zákonu smrti. Boh však nedovolil, aby 
jej panenské, neporušené telo sa rozpadlo. Preto ho hneď, po jej 
blaženom „usnutí“, oslávil tak, ako raz budú oslávené naše telá 
po vzkriesení. Cirkev učí, že Panna Mária bola s  telom i du-
šou vzatá do neba, nanebovzatá. To znamená, že jej duša spolu 
s osláveným telom prežíva nekonečnú blaženosť v nebi.

Neuskutočnila sa na  nej kliatba, vyrieknutá nad  Adamom: 
„Prach si a na prach sa obrátiš!“ (Gn 3, 19). Rozumom nevieme 
dokázať pravdu o nanebovzatí, ale ústne podanie prvotnej Cirkvi 
ju vždy vyznávalo a slávilo, tak ako ju slávime aj my 15. augusta.

– o –

2. Ostala Panna Mária pannou i vtedy, keď sa stala matkou?

Azda žiadna Máriina čnosť nie je vystavená toľkým útokom 
a urážkam ako jej panenstvo.

Ešte aj ten, kto o náboženstve nič nevie, sa opováži napádať 
túto eminentnú výsadu Božej Matky a vysmievať sa z jej panen-
stva. S obľubou citujú i daktorí odlúčení bratia Matúšovo evan-
jelium, kde sa hovorí o  „Ježišových bratoch“ (Mt 12, 46), a  za-
vrhujú našu náuku, že Panna Mária pred počatím i po počatí 
a pôrode ostala pannou neporušenou. 

O čo sa opiera učenie Cirkvi o panenstve Božej Matky?

Výlučne o Sväté písmo. Len ho treba čítať pozorne, rozumne 
a nepredpojato. Celú túto náuku v ňom nájdeme.

Uvedieme príslušné miesta zo Svätého písma a pokúsime sa 
ich vysvetliť. 

Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr ako 
by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svä-
tého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a  nechcel ju 
vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako 
o  tom uvažoval, zjavil sa mu vo  sne Pánov anjel a  povedal: 
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„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, 
lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna 
a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ 
(Mt 1, 18 – 21).

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane (t. j. počatie die-
ťaťa Ježiša), veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1, 34).

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, 
do  Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochá-
dzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, 
svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam 
boli, nadišiel jej čas pôrodu. I  porodila svojho prvorode-
ného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo 
pre nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2, 4 – 7).

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami 
proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno 
Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami (Mt 1, 22 – 23; 
Iz 7, 14).

Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarcha-
vosť; v bolesti budeš rodiť deti, a hoci budeš po mužovi túžiť, 
on bude vládnuť nad tebou“ (Gn 3, 16).

– o –

O tom, že Panna Mária ostala neporušená pred počatím a po 
počatí, pred narodením Krista, nemožno vôbec pochybovať. 
Svedčí o tom ona sama, keď na ponuku anjela, aby sa stala mat-
kou Božieho Syna, vznáša jedinú námietku: „Ako sa to stane, veď 
ja muža nepoznám?“

Ak sa v  Svätom písme používa výraz „muž poznal ženu“ 
a  „žena poznala muža“, označuje sa tým zjemnenou rečou po-
hlavný styk medzi mužom a ženou. Mária celkom otvorene vy-
hlasuje, že s Jozefom nežijú ako manželia, a je pevne rozhodnutá 
zachovať si panenstvo aj počas zasnúbenia. Anjel ju uisťuje, že jej 
počatie nenaruší panenstvo, lebo otcom nebude Jozef, ale sám 
Boh zázračným spôsobom uskutoční počatie pôsobením Ducha 
Svätého, tretej božskej osoby. Panna Mária teda nepočala Krista 
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tak ako každá iná žena, ktorá sa chce stať matkou. Počala pôsobe-
ním všemohúceho Boha, Ducha Svätého, zázračným spôsobom.

Nesnažme sa pochopiť, ako je to možné. Ľudsky je to nemož-
né, ale Boh, ktorý ustanovil ľudský spôsob plodenia, má aj iné 
možnosti, pre nás nemožné...

Iné svedectvo o  nedotknutom panenstve Márie máme 
zo správania svätého Jozefa. Keď Jozef zistil, že Mária je v po-
žehnanom stave, chcel ju potajomky prepustiť z manželstva, ako 
to v takýchto prípadoch bolo u Židov dovolené. Vedel, že dieťa 
nemôže byť od neho. Panna Mária sa odovzdala do Božej vôle, 
a preto mu nepovedala, čo sa s ňou stalo. Z toho vzniklo medzi 
nimi nedorozumenie, ktoré sa Jozef usiloval riešiť veľmi čestne, 
lebo sa rozhodol nezverejniť dôvod, pre ktorý ju z manželstva 
prepúšťa. Boh sám všetko vyjasní v jeho hlave prostredníctvom 
anjela, ktorý mu oznamuje, že dieťa, ktoré porodí Mária, bolo 
počaté z Ducha Svätého a že je to sám Boží Syn, prisľúbený Vy-
kupiteľ sveta.

Panenstvo Panny Márie, jej telesná neporušenosť po počatí je 
týmto svedectvom Svätého písma potvrdená.

– o –

O tom, že Panna Mária ostala neporušená aj po pôrode, teda 
že bola panenskou matkou, tiež máme svedectvá, predovšetkým 
zo Svätého písma.

Prečítajme si znova pozorne text o narodení Krista a najmä 
vetu: „I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plie-
nok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.“

Zaujímavý pôrod, pri ktorom si rodička sama (hoci je pri nej 
manžel!) obriaďuje narodené dieťa, bez akejkoľvek pomoci či už 
babice, alebo ak tej niet, aj vlastného muža! A tak to robí Mária. 
Jozef sa zrejme len divil, čo sa to pred jeho očami odohráva. Ne-
bolo potrebné, aby sám zasahoval na záchranu matky a dieťaťa. 

Prečítajme si ešte raz text Knihy Genezis, ktorým Boh trestá 
Evu: „... v bolesti budeš rodiť deti...“ (Gn 3, 16). Teda pôrodné bo-
lesti sú odplatou za hriech. Ale my už vieme, že u Panny Márie 
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nemohlo byť ani reči o hriechu. Patrilo sa, aby jej pôrod bol bo-
lestný, normálny, ako u ostatných žien...?!

Všimnime si dobre aj proroctvo Izaiáša, v ktorom predpove-
dá narodenie budúceho Vykupiteľa slovami: „,Hľa, panna počne 
a porodí syna‘ a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: 
Boh s nami“ (porov. Iz 7, 14; Mt 1, 23).

Panna počne a panna porodí! A to bolo predpovedané nie-
koľko storočí pred Kristom! Vykupiteľ sveta má prísť na  svet 
z panny!

Nuž ale ako?

Viem, že zasa stojíme pred hlbokým tajomstvom nekonečnej 
Božej lásky. Prirodzeným spôsobom nie je možné, aby žena, kto-
rá by azda počala bez narušenia panenstva, mohla porodiť dieťa 
bez narušenia panenského znaku... To je ľudsky nemožné! Len 
stále zabúdame na to, že u Boha žiadna vec nie je nemožná, ako 
už anjel argumentoval Márii.

– o –

A pokúsme sa trocha aj rozum zapojiť do tohto dokazovania.

Je nepochybné, že panenstvo u ženy je dokonalosť. A myslím, 
že i v dnešnom svete, keď sa tak ľahkomyseľne stráca pre chvíľ-
kovú rozkoš už pred manželstvom, je to vlastnosť veľmi cenná. 
Aj ten najzvrhlejší mladík, ak by si mal voliť medzi dvoma ináč 
rovnakými ženami manželku, ale jedna z nich by bola neporuše-
ná, tej dá prednosť pred takou, ktorá už pred ním patrila inému... 
Každý mladík obdivuje a váži si zachovalé dievča, a keď myslí 
vážne na manželstvo, určite ho neplánuje s takými, ktoré mu slú-
žili len na chvíľkovú zábavu... Panenstvo je veľmi cenné veno, čo 
si môže žena do manželstva priniesť, a je aj solídnym základom 
šťastného manželstva. Ak to popierame a robíme pred manžel-
stvom to, na  čo majú prirodzené právo len manželia, kopeme 
svojmu manželstvu hrob už pred jeho uzavretím...

Ale nielen panenstvo je dokonalosť. To isté tvrdíme aj o ma-
terstve. To pociťujú najmä ženy, ktoré nemôžu mať deti, za kto-
rými tak bytostne túžia...
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Mária je plná milosti, plná Božích darov. Mohol Boh Otec ne-
urobiť s ňou tieto úžasné výnimky pri počatí a pri pôrode, aby 
ozdobil jej telo aj týmito dvoma nádhernými darmi – panen-
stvom a materstvom súčasne? 

Boh to mohol urobiť, slušalo sa, aby to urobil, a  zrejme to 
urobil!

A tak Mária žiari pred naším zrakom ako vzor všetkým tým, 
ktorí musia každodenne bojovať so svojím telom, aby si zacho-
vali panenstvo, ale i tým, ktorí v náručí objímajú svoje deti ako 
plody veľkej manželskej lásky...

Mária Panna a Matka!

Nemusíme sa hanbiť, ak ju takto titulujeme. Je panenskou 
Matkou Božieho Syna. A to, že ju Boh takýmto nádherným spô-
sobom vyzdobil – slávou panenstva a materstva súčasne – nech 
je nám dôkazom toho, že aj my sa musíme usilovať napodobniť 
ju v jej nevinnosti. Boh miluje nevinné, čisté stvorenia, ktoré sa 
svojou čistotou podobajú anjelom v nebi a ktorým on sám ústa-
mi Syna v reči na vrchu prisľúbil: „Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

Svätý Ján v Knihe zjavenia – Apokalypse, keď opisuje druhý 
príchod Krista na  svet, necháva stáť pri  Kristovi veľký počet 
tých, ktorí „spievali čosi ako novú pieseň“, ktorú sa však „nik ne-
mohol naučiť“, len tento vyvolený zástup. „To sú tí, čo sa nepo-
škvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľ-
vek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi“  
(Zjv 14, 3 – 4).

– o –

Ostáva nám ešte zodpovedať, či Panna Mária ostala až 
do  konca svojho života pannou, alebo či azda mala viac detí, 
ako by to chceli daktorí dokazovať zo spomínaného textu Matú-
šovho evanjelia.

Čo vlastne hovorí svätý Matúš?

„Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia 
a chceli sa s ním rozprávať“ (Mt 12, 46).
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Spomína Ježišových bratov. A sú to naozaj bratia, teda deti 
jednej matky, Márie? Prečítaj si List svätého Pavla Galaťanom 
a tam nájdeš takúto vetu:

„Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som vi-
del Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní. Iného z apoštolov 
som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata“ (Gal 1, 18 – 19).

Ďalej si prečítaj z toho istého Matúšovho evanjelia:

„Boli tam (t. j. pri Kristovom kríži) a zobďaleč sa pozerali 
mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali 
mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jo-
zefova matka, a matka Zebedejových synov“ (Mt 27, 55 – 56).

A na inom mieste svätý Matúš píše:

„Skade má tento (t. j. Kristus) takú múdrosť a  zázračnú 
moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária 
a  jeho bratia Jakub a  Jozef, Šimon a  Júda? A  nie sú u  nás 
všetky jeho sestry?“ (Mt 13, 54 – 56).

A ešte jeden text, ktorý nám pomôže vylúštiť náš problém, 
z Evanjelia podľa Jána:

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, 
Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku 
a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, 
tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od 
tej hodiny si ju učeník vzal k sebe (Jn 19, 25 – 27).

O čo tu vlastne ide?

Boli Jakub a  Jozef, Šimon a  Júda bratmi Krista a  synmi 
Márie?

Keď sa pozorne zamyslíme nad uvedenými a ostatnými texta-
mi, ktoré obsahuje Sväté písmo, a ak vezmeme do úvahy aj ústne 
podanie, môžeme podať riešenie nášho problému takto:

Svätý Jozef, manžel Panny Márie, mal brata Kleopasa a sestru 
Máriu, ktorá bola vydatá za iného Kleopasa.

Táto Mária je matkou Jakuba a Jozefa (Jn 19, 25; Mt 27, 55). 

Kleopas, Jozefov brat, bol otcom Šimona a Júdu.
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Ide tu teda zrejme o bratrancov Pána Ježiša, a nie o bratov. 
Pri pozornom sledovaní textov sa dočítame, že Kristovi „bratia“ 
a Kristus majú dve rôzne matky.

Ťažkosť vznikla z toho, že sme si neuvedomili alebo nevede-
li, že v spisoch Starého i Nového zákona, ale aj v inej židovskej 
literatúre pojem „brat“ používali často v širšom zmysle, ako sa 
používa dnes. Vyjadroval príbuzenský vzťah. Napríklad Abra-
hám a jeho synovec Lot sa v Biblii nazývajú bratmi (Gn 13, 8; 14, 
16). Júda apoštol nazýva Jakuba tiež bratom (Jud 1, 1), hoci sú 
bratranci. Dokonca celkom cudzí ľudia, ak uzavrú priateľstvo, sú 
si bratmi, ako napríklad Dávid a Jonatán.

To isté možno tvrdiť aj o používaní slova „sestra“, ktorým sa 
označovala manželka, sesternica, neter, a nielen sestra v užšom 
zmysle.

Práve tu si musíme uvedomiť, že zo Svätého písma nemôže-
me vytrhávať jednotlivé vety bez súvisu s celkom alebo bez po-
rovnania s inými miestami, ktoré spomínajú tie isté osoby, resp. 
udalosti. Len starostlivým porovnávaním, uvažovaním možno 
určité miesta v Písme vykladať.

– o –

Aj text svätého Jána o tom, že Kristus z kríža odovzdáva mat-
ku do Jánovej ochrany, ktorý nebol z Kristových „bratov“, svedčí 
o tom, že Panna Mária nemala viac detí. Ak by Jakub, Jozef, Ši-
mon a Júda boli jej vlastnými deťmi, prečo by zveroval ich matku 
do rúk cudzieho človeka?

A čo náš rozum?

Povedali sme, že Boh robil zázraky, aby zachoval panenstvo 
prečistej Matky. Mal by Jozef, jej zákonitý manžel, toľko smelos-
ti, žeby využil svoje právo na manželský život a tým zbavil svoju 
milovanú manželku tejto jedinečnej výsady? Sväté písmo ho na-
zýva „mužom spravodlivým“. Patril by mu tento titul? Písmo ho 
len zriedkakomu privlastňuje.

Je v tom naozaj len zlomyseľnosť protivníkov tejto náuky 
Cirkvi, ktorí by radi strhli žiarivý drahokam v korune čností, čo 
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zdobí našu nebeskú Matku, drahokam večného panenstva. Zrej-
me si vôbec neuvedomujú, ako ťažko tým urážajú jej Syna i ne-
beského Otca, ktorý si ju vyvolil za nevestu...

– o –
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DOSLOV

Sme na konci nášho úsilia ukázať, ako sa mohlo, ako sa malo 
a ako sa uskutočnilo vtelenie Božieho Syna a aká bola tá, ktorá sa 
mala stať jeho matkou.

Čo by sme mohli vyvodiť na záver z toho, čo sme povedali?

Myslím, že by sme v  tichej meditácii mali poďakovať neko-
nečnej láske Otca i Syna, že sa znížili z lásky k nám, poďakovať 
sa nielen za vtelenie, ale aj za to, že nám dali taký živý, príťažlivý, 
nedostihnuteľný a pritom ľudský vzor pravého kresťanského ži-
vota v Matke Vykupiteľa. Mali by sme obdivovať jej krásu, hovo-
riť o jej prednostiach, ale predovšetkým ju nasledovať. Mali by 
sme učiť aj iných ľudí, počnúc deťmi, aby ju poznávali, ctili a mi-
lovali tým, že sa budú usilovať napodobňovať predovšetkým jej 
anjelskú čistotu, hlbokú poníženosť a skromnosť, jej pevnú vieru 
i v tých najťažších chvíľach života, aby sme vytrvali pri jej Synovi 
ako ona, ako sa to neskôr dozvieme z Kristovho života, i vtedy, 
keď stála pod jeho krížom, na ktorom za nás zomrel.

A čo ďalej?

Per Mariam ad Jesum! Skrze Máriu k Ježišovi! Toto heslo nám 
ukazuje aj ďalší smer poznávania nášho náboženstva, o ktoré sa 
úprimne usilujeme v  našich rozhovoroch, napísaných v  kniž-
kách VERIŤ ČI NEVERIŤ?, KTO JE KRISTUS? a JE BOH STVO-
RITEĽ?

Táto knižka nás priamo uviedla do tajomstva vtelenia Božie-
ho Syna. V ďalšom by sme sa mali usilovať dôkladne poznávať 
celý verejný život Pána Ježiša, jeho božskú náuku, oboznámiť sa 
s jeho vykupiteľskou smrťou na kríži, zmŕtvychvstaním a s ovo-
cím vykúpenia, ktoré nám Kristus zanechal vo sviatostiach.

Ako to robiť?
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Vezmi si texty evanjelií a celého Nového zákona. Tie ti dajú 
dosť podnetov na to, aby si v ďalších rozhovoroch s kňazom ale-
bo vzdelaným laikom pristúpil aj k praktickému uskutočňovaniu 
života podľa poznanej Kristovej náuky.

My pokračujeme vo výklade Ježišovho života a  jeho učenia 
v knižkách CESTA K PRAVDE V, VI, VII – POHĽADY NA ŽIVOT 
KRISTA 1, 2, 3.

– o –

OAMDG et BMV!
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ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

Evanjeliá
Posolstvo
Za svetlom
ROPS, Daniel: Biblia a jej ľud
SCHUSTER, Ignaz: Biblický dejepis
DOKUMENTY DVK: Konštitúcia Svetlo národov – 8. kapitola:  
Bohorodička v tajomstve Krista a Cirkvi
PAVOL VI.: O mariánskom kulte
JÁN PAVOL II.: Matka Vykupiteľa
GAECHTER, Paul: Deva Mária
SCHMAUS, Michael: Život milosti a Milostiplná
JENKO, Janez: Mária v našej dobe
GRIGNION, Ľudovít Mária: Máriino tajomstvo
Cesta k Pravde V.: Pohľady na život Krista (1) – Od narodenia  
po umučenie
Cesta k Pravde VI.: Pohľady na život Krista (2) – Umučenie Ježiša 
Krista
Cesta k Pravde VII.: Pohľady na život Krista (3) – Od zmŕtvych-
vstania po Turíce

Novšie publikácie:
ČAJA, Andrej Mária: Panna Mária vo Svätom písme
KRÁĽOVÁ, Dagmar: Mária, naša ozajstná sestra
LARRAŇAGA, Ignazio: Život podľa Márie
VELLA, Elias: Mária, dokonalá žena 
VITALINI, Sandro: Mária v Novom zákone

Poznámka: 
Pri písaní tejto knihy boli použité texty Biblie – Starý a Nový zákon  
i s poznámkami, ktorý vyšiel v Spolku sv. Vojtecha v Trnave v roku 2018.
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