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Milí mladí priatelia,

v druhom diele POHĽADOV NA ŽIVOT KRISTA sme uvažo-
vali o Ježišovom umučení a smrti. Porozprávali sme si, ako spl-
nil svoje kňazské a vykupiteľské poslanie. Keby bol Kristus iba 
človek, jeho životopis by sa tým skončil. Lenže potom by sme 
museli s apoštolom Pavlom smutne konštatovať: „Ak nebol Kris-
tus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša 
viera... a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Ak len v tomto ži-
vote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí!“ 
(1 Kor 15, 14. 17. 19).

My sme uverili v Krista, že je Boh a že splnil svoju predpoveď: 
Na tretí deň vstanem z mŕtvych! Preto môžu pokračovať aj po-
hľady na život Krista.

Budeme hovoriť o  posledných, necelých dvoch mesiacoch 
jeho osláveného pozemského života, počas ktorého sa zjavoval 
apoštolom a učeníkom. Robil to preto, aby v nich upevnil vieru a 
zjavil im pravdy, ktoré neboli schopní prijať pred zmŕtvychvsta-
ním. Okrem toho ustanovil aj sviatosť pokánia a Petra vyhlásil za 
hlavu Cirkvi. Cirkvi zveril poslanie hlásať evanjelium všetkému 
stvoreniu. Bolo treba splniť aj pastierske poslanie ustanovením 
Cirkvi.

Poslednú časť venujeme tretej božskej osobe, Duchu Sväté-
mu, ktorého poslal Kristus a Otec. Prostredníctvom Cirkvi Duch 
Svätý dokonáva dielo posvätenia ľudí, ktoré začal Kristus.

Ak uveríme, že Kristus ďalej žije vo svojej Cirkvi, ktorá je jeho 
mystickým telom a my jej údmi, potom po pohľadoch na život 
Krista by mali nasledovať pohľady na náš vlastný život. Svoj život 
by sme mali pripodobňovať Kristovi, aby bol na nás zjavný jeho 
život. To nedokážeme bez Božej pomoci, ktorú nám Kristus po-
skytuje vo svojich sviatostiach. Preto sa v ďalších dieloch našej 
cesty k Pravde budeme podrobne oboznamovať so sviatosťami, 
aby sme z nich mohli čerpať čo najúčinnejšiu pomoc pre život 
podľa Krista.



4

Ak sa budeme úprimne usilovať Krista nasledovať, potom sa 
Ježiš ani zbytočne nevtelil, ani zbytočne za nás nezomrel, ani 
zbytočne nezaložil svoju Cirkev. Ani naša viera nebude „bláznov-
stvom“, lebo vieme, že po Kristovom vzkriesení bude nasledovať 
naše vzkriesenie a po ňom to, čo ani oko nevidelo, ani ucho ne-
počulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú (1 Kor 2, 9).

Váš priateľ
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I. PRVÝ DEŇ PO ZMŔTVYCHVSTANÍ

1. Udalosti skorého rána

Kristova smrť rozohnala všetky ilúzie apoštolov i učeníkov 
o jeho pozemskom kráľovstve a o výnosnom postavení v ňom. Ježiš 
ich márne pripravoval na ten osudný deň, a to ešte niekoľko hodín 
pred zajatím. Nechápali ho. Bol pre nich neprekonateľný v múd-
rosti, sile i podmanivej láske. V ich očiach vyrastal na skutočného 
kráľa Izraela. A oni sa už v duchu i nahlas hádali, kto z nich bude 
v jeho kráľovstve najväčší, kto bude sedieť po jeho pravici a kto po 
ľavici... Opájali sa myšlienkou na skvelú budúcnosť po jeho boku. 
Nevnímali ani výstrahy, ani predpovede, že ho zradia, že sa na ňom 
pohoršia. Cítili sa pri ňom bezpeční... 

A potom prišlo, čo nečakali a čo nechceli čakať... Zajatie, bičova-
nie, krížová cesta a potupná smrť!

Rozohnal ich prvý nápor v Getsemanskej záhrade. Okrem Petra 
a Jána všetci utekajú a skrývajú sa. Presne tak, ako to Ježiš povedal: 
„Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: ,Udriem 
pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne‘“ (Mt 26, 31). 

Peter zradil po druhom nápore, keď ho spoznala slúžka ako Je-
žišovho učeníka. Ján pri ňom vytrval i pod krížom, lebo s ním bola 
Ježišova matka, ktorá po trojročnom utiahnutí sa prichádza za tr-
piacim synom. Ján bol učeník, ktorého Ježiš miloval. A on iste ne-
šiel za ním z materiálnych pohnútok.

Nezradila ho ani kajúca prostitútka Mária z Magdaly a niekoľko 
nábožných žien...

Ľudsky povedané, bol to úplný krach celého trojročného pôso-
benia. Aspoň pre apoštolov. S pochovaním Ježiša pochovali všetky 
nádeje, že raz vzkriesi izraelské kráľovstvo. Ostala v nich len bolesť 
zo sklamania a úžasný strach pred Ježišovými nepriateľmi. Vedeli, 
že teraz príde rad na nich. Preto sa starostlivo skrývali v Jeruzaleme 
a usilovali sa potichu zmiznúť tam, kde ich nepoznali.

– o –



6

Kristus zomrel v piatok asi o tretej hodine. Pohreb iba impro-
vizovali, ako sme to už povedali. Nebolo času dôkladne poumý-
vať a navoňavkovať jeho mŕtvolu. Len čo sa skončí sobota, po-
chovajú ho podľa všetkých predpisov. Tak si to naplánovali ženy.

Preto ešte pred svitaním nedeľného rána (porov. Jn 20, 1) bolo 
vidieť dve ženy (porov. Mt 28, 1), ako sa uberajú za mesto na Kal-
váriu, kde bolo pochované Kristovo telo. Najnetrpezlivejšia a 
najžiadostivejšia vidieť ho, hoci aj mŕtveho, bola Mária Magda-
léna. Spolu s druhou Máriou predbehli ostatné ženy, s ktorými 
sa dohodli, že ráno po sviatočnom dni dokončia balzamovanie 
Kristovho tela. Kým ostatné ešte nakupovali voňavé oleje (porov. 
Mk 16, 1), ony dve utekajú k hrobu. Medzitým sa odohrala úžasná 
udalosť:

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni 
prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nasta-
lo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pri-
stúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a 
jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho 
a ostali ako mŕtvi (Mt 28, 1 – 4). 

Márii stačil letmý pohľad na hrob a hneď pochopila, že je 
prázdny. Verná svojmu prudkému temperamentu uteká, aby 
oznámila Petrovi a Jánovi, čo videla: „Odniesli Pána z hrobu a 
nevieme, kde ho položili“ (Jn 20, 2).

Kým Magdaléna odbehla k Petrovi, prišli k hrobu aj ostatné 
ženy pomazať Ježišovo telo.

V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli 
k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do 
hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol 
totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli 
sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im 
prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý 
bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde 
ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: 
,Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ 
Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. 
A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli (Mk 16, 2 – 8).
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Keď sa prebrali z omráčenia a uvedomili si slová, ktoré počuli 
od anjela, utekajú to s radosťou zvestovať jeho učeníkom (Mt 28, 8).

Po odchode žien pribehol k hrobu Peter s Jánom a za nimi 
Magdaléna, ktorá im priniesla správu.

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali 
obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra 
a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; 
dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho 
nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj 
šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, 
lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý 
učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte to-
tiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci 
vrátili domov (Jn 20, 3 – 10).

– o –

2. Ježiš sa zjavuje ženám

Ježišov hrob bol prázdny. To jediné bolo jasné apoštolom i že-
nám, ktoré boli pri hrobe. Zdá sa, že anjelovým slovám neverili 
ani ženy, ani Peter s Jánom. Prvé, čo im napadlo, bolo podozre-
nie, že Ježišovo telo odniesli jeho nepriatelia.

Vojaci, ktorí mali stráž, sa po odvalení kameňa so strachom 
rozutekali. Až potom si s hrôzou uvedomili, čo ich ako rímskych 
vojakov čaká za to, že opustili strážne stanovište. Preto utekajú k 
veľkňazom hľadať ochranu.

Keď ženy odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a ozná-
mili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, po-
radili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: 
,V noci prišli jeho učeníci, a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ 
A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postará-
me sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, 
ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného 
dňa (Mt 28, 11 – 15).

Hrôza sa zrejme zmocnila aj veľkňazov, keď si uvedomili, že 
Kristovo telo z hrobu zmizlo. Neverili, že by vstal z mŕtvych, hoci 
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im stále zneli v ušiach Ježišove slová, ktorými predpovedal svoje 
zmŕtvychvstanie. Báli sa reakcie ľudí, ktorí určite uveria ženám a 
prívržencom nenávideného Nazaretského. Preto hľadali naivné 
zdôvodnenie, ktoré nebolo ani logické, ani pravdepodobné. Svä-
tý Augustín to komentuje poznámkou: „Ak spali, akože videli, že 
jeho žiaci odniesli Pánovo telo?“ A kto pozná prísnu disciplínu 
rímskych vojakov, nemôže uveriť, že by všetci zaspali na stráži!

Strach z Krista im zrejme odňal triezvy úsudok. No nedosta-
tok logiky vyvážili peniaze, ako vždy... Za šírenie lži sa dobre pla-
tí v každej dobe... A tam, kde by nepomohli peniaze, pomohol 
bič, teror. Veľkňazi dali šibať prútmi tých, ktorí rozširovali sprá-
vu o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Zdá sa, že tu má pôvod aj naša 
veľkonočná šibačka.

– o –

Veľkňazom i apoštolom bolo jasné jedno: Krista niekto od-
niesol. Obviňovali sa navzájom. Ani jeden z nich neveril, že Ježiš 
vstal z mŕtvych. Ani ženy tomu neverili. Dôkazom toho je, že 
Mária Magdaléna sa vracia k hrobu a s dojímavou vytrvalosťou 
prekutáva jeho okolie, či nenájde stopu po odnesenom Ježišovi. 
Hľadá toho, ktorý sa pre ňu stal životom. Bez neho jej nový život 
po obrátení nemá zmysel. Od tej chvíle, ako mu slzami ľútosti 
zmáčala nohy, bozkávala ich a utierala svojimi vlasmi, nevedela 
sa od neho odpútať. Vytrvala pri ňom aj vtedy, keď ostatní zlyhali 
a zbabelo ušli. Pán ju vysoko vyznamenáva za túto oddanú lásku. 
Ako spomína Písmo, je prvá, ktorej sa po zmŕtvychvstaní zjavil, 
a to takým dojímavým spôsobom, že málo miest zachytí srdce 
tak ako toto:

Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, 
nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, 
kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, 
druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ 
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ 
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no ne-
vedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? 
Koho hľadáš?“ 
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Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, 
ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho 
vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po heb-
rejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej 
povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale 
choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Ot-
covi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária 
Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a 
že jej toto povedal (Jn 20, 11 – 18).

– o –

S neopísateľnou radosťou a šťastím vtrhla Mária do domu, 
kde sa skrýval Peter a ostatní apoštoli, ktorí sa tam zhromaždi-
li po vypočutí správy o prázdnom hrobe. Jedným dúškom vy-
chrlila príčinu svojej radosti. Ale schladili ju. Neverili jej (porov. 
Mk 16, 11). Vedeli, ako veľmi milovala Ježiša, a preto si mysleli, že 
od veľkého žiaľu nad jeho stratou sa pomiatla.

O nič lepšie nepochodili ani ženy, ktorým sa pri návrate od 
hrobu zjavil na ceste Ježiš:

Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou be-
žali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a 
oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy 
a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, 
oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia“ 
(Mt 28, 8 – 10).

Možno sa nám zdá veľmi čudné, ako sa apoštoli správali 
k týmto prvým svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Nedivme 
sa tomu... Kristovou smrťou boli naozaj šokovaní a po hroznom 
sklamaní, ktoré prežili, ženám pochopiteľne neverili. Chceli 
konkrétne dôkazy o tom, že Ježiš žije. Prázdny hrob a niekoľko 
vyplašených žien nebolo pre  nich dostatočným dôkazom. Pán 
im uznal túto slabosť, a preto im poskytol aj rukolapné dôkazy 
svojho zmŕtvychvstania.

– o –
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3. Emauzskí učeníci

V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá 
bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa 
o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne 
uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a  išiel s nimi. Ich oči 
boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to 
cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom 
Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzale-
me, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“  On im pove-
dal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, kto-
rý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred 
všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a  naši poprední muži dali 
odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi 
Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré 
ženy z  našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri  hrobe, 
a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli 
a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, 
že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“

On im povedal: „Vy nechápaví a  ťarbaví srdcom uveriť 
všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko 
vytrpieť, a  tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša 
a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme 
vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa 
tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo 
sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ 

Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri  stole, 
vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa 
im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si poveda-
li: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s  nami cestou rozprával 
a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vráti-
li sa do  Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich 
a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych 
a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo ces-
tou a ako ho spoznali pri lámaní chleba (Lk 24, 13 – 35).

Aký veľký rozdiel v  správaní sa Magdalény a  emauzských 
učeníkov! 
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Ona hľadá Ježiša a  chce ho mať živého alebo mŕtveho, len 
aby mohla byť pri ňom. Nestará sa, čo si o nej myslia iní alebo čo 
hovoria, alebo čo s ňou bude. Miluje ho celým srdcom, a preto 
ani krach jeho diela nemôže zmeniť jej vzťah k nemu.

Emauzskí učeníci sa vracajú sklamaní a  znechutení domov. 
A  nielen oni. Podobne reagovali aj ostatní učeníci a  apošto-
li. Evanjelium sa ich nezastáva, neprikrášľuje ich správanie. 
Opisuje ich neveru, s  akou prijali natešenú Máriu Magdalénu 
a emauzských učeníkov. Vidno, aké ľudské pohnútky ich viedli 
pri nasledovaní Krista. „A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael“, že 
bude kráľom a my sa budeme mať pri ňom dobre. Kristova smrť 
bola pre nich strašným vytriezvením z opojenia. Preto ani neve-
rili, že vstal z mŕtvych, kým sa o tom na vlastné oči a vlastnými 
rukami nepresvedčili.

Kým im Ježiš cestou do Emauz vysvetľoval proroctvá o Me-
siášovi, nepoznali ho. Iba cítili, že sa ich zmocňuje nadšenie 
a rastie v nich nádej: Čo ak predsa bol Kristus očakávaným Me-
siášom? Cítia ohromnú vďačnosť voči tomuto cudzincovi, ktorý 
im vlial novú nádej, ktorý ich povzbudil a pozdvihol ich skleslú 
náladu. Chcú si predĺžiť stretnutie s ním. Pozývajú ho na večeru 
a chcú mu dať na noc prístrešie. Spoznávajú ho až pri „lámaní 
chleba“. Ihneď vstávajú, aby sa o túto radosť podelili s ostatnými 
apoštolmi a učeníkmi.

Naozaj je to tak. Samotné počúvanie Božieho slova z úst jeho 
hlásateľov nestačí na  poznanie Krista. Treba sa zúčastňovať aj 
na „lámaní chleba“ a tam ho určite spoznáme...

Nie je to naša ľahostajnosť k svätej omši a prijímaniu, ktorá 
nám bráni hlbšie poznať Krista a roznietiť v sebe lásku k nemu 
i k bratom...?

Posledná poznámka o tom, že Ježiš s nimi „lámal chlieb“, sa 
dá pochopiť aj tak, že Kristus hneď po svojom vzkriesení usku-
točňoval to, čo ustanovil pri Poslednej večeri: slávil eucharistic-
kú obetu. Prví kresťania nazývali svätú omšu Eucharistiou – vďa-
kyvzdávaním.

– o –
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Záver uvedeného textu nás upozorňuje, že apoštoli boli už po-
spolu v bezpečnom úkryte, pravdepodobne vo večeradle. Zjed-
notili sa okolo Petra, ktorému sa Pán zjavil ako prvému z mužov 
(1 Kor 15, 5). Dvaja učeníci, ktorí dobehli neskoro večer prvého 
dňa, len potvrdili svedectvo Petra i žien, ale ani tak im neverili 
(Mk 16, 12 – 13).

– o –

Je to až neuveriteľné, že neverili. Ak sa však vžijeme do ich 
situácie a uvedomíme si ľudské pohnútky, ktoré ich viedli pri na-
sledovaní Krista, ako i hrozné zavŕšenie Kristovho života, bude-
me ich lepšie chápať. A preto aj Pán podáva ďalšie dôkazy svojho 
zmŕtvychvstania:

Kým o  tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a  po-
vedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a  naľakaní si mysleli, že vi-
dia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia 
zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že 
som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá 
mäso a  kosti – a  vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal 
im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli 
uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 
Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi 
(Lk 24, 36 – 43).

Vieme si celkom dobre predstaviť živú diskusiu, ktorú svojím 
príchodom a správami vyvolali v zhromaždení emauzskí učení-
ci. Hoci im neverili, oni ich silou-mocou presviedčali o pravdi-
vosti zjavenia. Možno sa hádka preťahovala dlho do noci, keď sa 
zrazu uprostred nich zjavuje Ježiš a tíši ich slovami: „Pokoj vám!“ 
Ich pochybnosti rozháňa názornými dôkazmi na vlastnom tele, 
ktorého sa dotýkajú, ktoré ohmatávajú a  ktoré prijíma pokrm 
ako kedysi pred smrťou.

Pochybnosti a strach vystriedalo veľké zahanbenie, ktoré cíti-
li pri pohľade na Ježiša, tak úžasne dobrého, chápajúceho a od-
púšťajúceho ich slabosti.
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Keď sa prebrali z prvého zahanbenia a prekvapenia, zmocňu-
je sa ich veľká radosť. Vracia sa im pocit istoty a bezpečnosti, veď 
Ježiš je živý medzi nimi. A vtedy Pán znova prehovoril:

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď 
to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svä-
tého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich 
zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 21 – 23).

Ovocím Kristovej smrti je možnosť odpustenia hriechov. Od-
pustenie prináša do duše pokoj. Preto Ježiš ešte v ten istý deň, 
ako vstal z hrobu, ustanovuje sviatosť, ktorá aj nám umožňuje 
vzkriesenie, vracia duši božský pokoj, rozmnožuje milosť posvä-
cujúcu, ktorá je prameňom tohto božského života. Je to sviatosť 
zmierenia.

Kristus dal apoštolom moc odpúšťať alebo neodpúšťať hrie-
chy. Tým nám ukazuje, akým spôsobom chce uskutočniť spá-
su ľudstva. Nikto nemôže byť spasený, ak nebude oslobodený 
od  hriechov. Toto oslobodenie však závisí od  apoštolov a  ich 
nástupcov, teda od tých, ktorých Kristus ustanovil za pastierov 
Cirkvi. Kristus chce spásu duší uskutočniť prostredníctvom 
Cirkvi: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás!“ Apoštolom 
zveril to isté poslanie, ktoré jemu zveril Otec. Tak to prisľúbil 
kedysi pri  Cézarei Filipovej Petrovi, keď mu povedal, že jeho 
prostredníctvom vybuduje svoju Cirkev. O tom si však povieme 
neskôr.

– o –

Nie pre seba, ale pre nás sa Kristus vtelil, zomrel a vstal z mŕt-
vych. Preto hovorí apoštol Pavol:

Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z  mŕtvych, akože 
niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet 
zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol 
Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a  márna 
je aj vaša viera. A  potom sa zistí, že sme falošnými Božími 
svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, 
ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak mŕt-
vi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša 
viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom 
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aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živo-
te máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí 
(1 Kor 15, 12 – 19).

Ježišovo zmŕtvychvstanie je nielen najväčším dôkazom jeho 
božstva, ale aj zárukou nášho vzkriesenia, o ktorom Kristus toľ-
ko hovoril počas svojho verejného života.

„Smrť je odplata za hriech!“ Za hriech prvých ľudí, a preto 
nikto z  ľudí nemôže bez  nej prejsť do  večného života. Ale Je-
žiš povedal, že raz vzkriesi aj naše telá, urobí ich nesmrteľnými, 
podobnými svojmu telu po  zmŕtvychvstaní. Budú to telá zdu-
chovnené, bezgravitačné, zbavené impenetrability (nepreniknu-
teľnosti cez iné telesá), nezávislé od hmoty, ktoré nebudú potre-
bovať ani pokrm, ani nápoj, ani oddych. Budú to telá oslávené, 
dokonale krásne, podobné našim pozemským telám, ale zbave-
né každej nedokonalosti. Naša duša, zjednotená navždy s  na-
ším vzkrieseným telom, spolu s  ním bude prežívať nekonečnú 
blaženosť v nebi alebo večné muky v pekle. Toto sú náboženské 
pravdy, o ktorých veriaci nemôže pochybovať. Ak by sme chceli 
dôkazy z Písma, možno si prečítať 15. kapitolu Prvého listu svä-
tého Pavla Korinťanom.

Pravda o  Ježišovom zmŕtvychvstaní je základnou dogmou, 
okolo ktorej sa sústreďujú mnohé iné pravdy viery. Najlepšie to 
potvrdzujú Skutky apoštolov. Každá kázeň apoštolov pred Žid-
mi, pohanmi, kráľom alebo zástupcom cisára či pred gréckymi 
filozofmi poukazuje na túto základnú, Kristom zjavenú pravdu 
o jeho i našom vzkriesení (Sk 2, 23; 3, 15; 4, 10; 4, 33; 5, 30; 10, 40; 
13, 30; 17, 18; 17, 31 – 32).

Ani jeden deň Kristovho života neopisujú evanjeliá tak pod-
robne ako prvý deň po zmŕtvychvstaní. Preto sme mu venovali 
aj my toľko pozornosti. Jednotlivé udalosti tohto dňa sme sa usi-
lovali zozbierať tak, aby sa vyjasnili zdanlivé protirečenia medzi 
rozprávaním štyroch evanjelistov.

– o –

So vzkriesením Krista a so zjavením sa Magdaléne súvisí ešte 
jedna dogma našej viery, ktorú Apoštolské vyznanie vyslovuje 
takto: Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych.
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Čo máme rozumieť pod slovami „Zostúpil k zosnulým“, alebo 
ako sme to v minulosti hovorili: „Zostúpil do pekiel“? Rozumie-
me tým, že Ježišova duša sa po smrti zjavuje dušiam spravodli-
vých ľudí, ktorí zomreli pred vykúpením. Oznamuje im, že sú 
spasené, a uvádza ich do neba. Ježiš to naznačuje v slovách, kto-
ré povedal Magdaléne pri zjavení, keď mu objala nohy a nechce-
la ho pustiť: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi“ 
(Jn 20, 17). Týmto dušiam mal oznámiť radostnú zvesť, že sú 
vykúpené a  spasené, a  voviesť ich do  neba, ktoré bolo pre  ne 
zatvorené, lebo nemali milosť posväcujúcu. Pri vyjadrení tej-
to pravdy sa Cirkev opiera o  ľudové predstavy o nebi, pekle, 
predpeklí a očist ci ako o miestach, kde sa po smrti zhromažďu-
jú duše blažené (nebo), duše odsúdené na večné muky (peklo), 
duše dočasne trpiace (očistec) a duše očakávajúce (predpeklie) 
Vykupiteľa, ktorý ich vovedie do neba.

Treba si uvedomiť, že nikto z ľudí sa nemohol dostať do neba, 
kým Ježiš za  nás neumrel, lebo na  to treba milosť posväcujú-
cu. Platí to aj o tých, ktorých Starý zákon nazýva spravodlivými. 
Medzi nich patrí napríklad svätý Jozef, Ježišov pestún a ochran-
ca, ktorý zomrel iste skôr ako Ježiš, Ján Krstiteľ, nevinné betle-
hemské deti povraždené Herodesom, Abrahám, Adam a Eva... 
K týmto všetkým zostúpil Kristus, aby im zvestoval splnenie ich 
očakávania.

– o –
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II. UDALOSTI AŽ PO NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

1. Zjavenie sa Tomášovi a apoštolom

Pri poslednom zjavení apoštolom nebol prítomný Tomáš. 
Ťažko povedať prečo. Či mal viac strachu ako ostatní, alebo 
bol väčšmi sklamaný z toho, že sa dal „zviesť“ Kristom? Možno 
oboje. Prichádza medzi apoštolov posledný. Keď mu apoštoli 
s  nadšením referujú: „Videli sme Pána!“,  on im rázne vyhlási: 
„Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj 
prst do  rán po  klincoch a  nevložím svoju ruku do  jeho boku, 
neuverím!“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. 
Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred 
a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem 
prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! 
A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán 
môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma 
videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“ (Jn 20, 25 – 29).

Z textu sa nedá dokázať, či len videl Ježišove rany, alebo či aj 
vložil do nich svoje prsty. Ale že uveril celou svojou bytosťou, 
o  tom svedčí nielen vyznanie: Pán môj a  Boh môj, ale aj jeho 
život, ktorý zakončil pri ohlasovaní Ježišovho zmŕtvychvstania 
pravdepodobne v Indii mučeníckou smrťou. Pre nás sa stala jeho 
nevera požehnaním. Je ukážkou toho, ako si apoštoli „rukolap-
ne“ overovali Ježišove slová, kým ich začali iným hlásať a za ne 
mučenícky zomierať. Aj nám môžu slová Tomášovho vyznania 
poslúžiť pri pohľade na sviatostného Ježiša cez pozdvihovanie, 
pred svätostánkom alebo po svätom prijímaní...

A keď nám v živote bude občas ťažké prijímať pravdy viery, 
ktoré nám zanechal Ježiš, a budeme cítiť potrebu rukolapne si 
ich preverovať ako Tomáš, pripomeňme si Ježišove slová, ktorý-
mi odpovedal na Tomášovo vyznanie: „Blahoslavení tí, čo nevi-
deli, a uverili!“
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Pán sa pri týchto slovách zahľadel do budúcnosti. Svojím po-
hľadom objímal všetkých, ktorí z týchto slov budú čerpať silu veriť 
aj vtedy, keď to bude ťažké...

– o –

Všetky doterajšie zjavenia sa odohrali v Judsku, Jeruzaleme 
a na okolí. Ježiš po anjeloch odkázal apoštolom, aby sa odobrali 
do Galiley, tam ho uvidia. Zjavenie apoštolom vrátane Tomášovi 
sa uskutočnilo týždeň po  vzkriesení. Bolo to v  prvý deň týžd-
ňa, podobne ako zmŕtvychvstanie. Tento deň sa stal pre apošto-
lov a pre kresťanov „Pánovým dňom“, dňom sviatočným, ktorý 
nahradil dovtedajšiu starozákonnú sobotu. Aj pre nás je nedeľa 
dňom Pánovho vzkriesenia (voskresenje). Každou nedeľou i kaž-
dou svätou omšou si pripomíname hlavnú pravdu kresťanského 
učenia, že Ježiš za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

– o –

2. Zjavenie v Galilei

Keď sa skončili veľkonočné sviatky a Pán sa zjavil aj Tomášo-
vi, apoštoli sa rozišli a išli do Galiley, ako im prikázal. K odchodu 
ich donútil aj strach pred prenasledovaním, ktoré veľrada začala 
proti tým, čo hlásali Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Vrátili sa k svojim rodinám a remeslu. Čakali, čo s nimi bude. 
Ježiš totiž nebol viditeľne medzi nimi stále, iba sa im zjavoval 
cez štyridsať dní po svojom zmŕtvychvstaní. A tak nevedeli, čo 
s nimi zamýšľa. Hlad a starosť o rodinu, ktorú zanechali, ich do-
nútili vrátiť sa k sieťam a loviť ryby.

Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri  Tiberiadskom 
mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazýva-
ný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia 
a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem lo-
viť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili 
na loď. Ale tej noci nechytili nič.

Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci ne-
vedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte nie-
čo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: 
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„Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre 
množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Je-
žiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter 
počul, že je to Pán, pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skočil 
do  mora. Ostatní učeníci prišli na  lodi, lebo neboli ďaleko 
od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej 
položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo 
ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú 
veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, 
sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z uče-
níkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to 
Pán.

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To 
sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvsta-
nia (Jn 21, 1 – 14).

Toto zjavenie bolo nesmierne dôležité. Všimnime si Petrovo 
správanie. Veľmi ho trápi, ako sa zachoval tej osudnej noci, keď 
Ježiša trikrát zaprel. Hanbil sa, cítil potrebu ospravedlniť sa, ale 
nevedel ako. Uvedomuje si, že takto ďalej nemôže žiť, kým si 
s  Ježišom tú udalosť nevydiskutujú. Chce ho ubezpečiť, že ho 
miluje, že ho trápi jeho vlastná zbabelosť. Chce mu dokázať, že 
už chce byť iný... Preto sa bez váhania vrhol do vody, len čo mu 
Ján povedal, že na brehu stojí Pán. Chce byť čím prv s Ježišom 
a aj takto mu dokázať, že ho má rád.

Ježiš mu dal čoskoro možnosť verejne vyjaviť to, čo precho-
vával v srdci:

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn 
Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, 
Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje 
baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, mi-
luješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám 
rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: 
„Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho 
tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš 
všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas 
moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa 
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opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš 
ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby 
naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: 
„Poď za mnou!“ (Jn 21, 15 – 19).

Pas moje baránky i ovce! Celé moje stádo! Ty budeš pastie-
rom tých, ktorí vo mňa uveria, tak ako som ja dobrým pastierom, 
čo aj život položil za svoje ovečky.

Zmysel tejto udalosti lepšie pochopíme, keď sa prenesieme 
o rok naspäť k Cézarei Filipovej. Tam dal Ježiš apoštolom otázku, 
ktorú si vtedy mnohí o ňom kládli a nevedeli na ňu odpovedať.

Keď potom Ježiš prišiel do  okolia Cézarey Filipovej, pý-
tal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna člo-
veka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní 
za  Jeremiáša alebo za  jedného z  prorokov.“ „A za  koho ma 
pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si 
Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, 
Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a  krv, ale môj 
Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepre-
môžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš 
na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude 
rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu ne-
hovorili, že on je Mesiáš (Mt 16, 13 – 20).

Za presné a jednoznačné vyznanie viery v Ježišovo božstvo 
dostáva Šimon, syn Jonášov, nielen nové meno Peter, ale aj veľký 
prísľub. Stane sa nástupcom Ježiša Krista v Cirkvi, ktorú chce 
na ňom Kristus vybudovať. Prv než sa prísľub uskutočnil, Peter 
musel prejsť tvrdou školou slabosti, poníženia a pokory. Až keď 
na vlastnej koži spoznal svoju slabosť, keď už okrem odpustenia 
netúžil po ničom inom, dostáva od Krista nielen znak odpuste-
nia, ale aj najväčšie vyznačenie. Ježiš ho vymenuje za najvyššie-
ho pastiera Cirkvi.

Je veru podivné, že Kristus na  túto funkciu neurčil nevin-
ného Jána, svojho obľúbenca, ktorý s ním vytrval až do konca. 
Volí si prchkého, vznetlivého a vystatovačného Petra, ktorý ho 
zradí, ale ktorý svoju zradu aj úprimne oľutuje. Volí si ho preto, 
lebo vie, že bude lepšie chápať a prijímať tých, ktorí sa v časoch 
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prenasledovania zachovajú podobne zbabelo ako on. Pán poznal 
jeho dobré srdce, jeho schopnosti, a preto mu po trojnásobnom 
vyznaní lásky odovzdáva moc, ktorú mu kedysi prisľúbil pri Cé-
zarei Filipovej.

– o –

3. Zjavenie v Jeruzaleme

Po každom Ježišovom zjavení apoštoli osameli. Ich život ešte 
nemal ustálený smer. Žili v ustavičnom očakávaní nových zna-
mení a zaobstarávali životné potreby pre seba a svoje rodiny.

Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval epizodicky počas 
štyridsiatich dní. Pri každom zjavení utvrdzuje apoštolov v tom, 
čo neboli schopní prijať a  pochopiť pred jeho smrťou a  zmŕt-
vychvstaním. Vysvetľuje im, čo majú robiť po jeho definitívnom 
odchode, dáva smernice pre budúcu Cirkev, ustanovuje sviatosti 
a vysvetľuje apoštolom ich poslanie.

Z Galiley, kam odišli na Ježišov príkaz, sa pred jeho nanebo-
vstúpením znova schádzajú v  Jeruzaleme. Tu im dáva Pán 
posledné inštrukcie na  ich apoštolské pôsobenie a  otvára im 
„myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45).

O tieto posledné slová sa opiera náuka o neomylnosti apošto-
lov a Cirkvi pri vysvetľovaní zjavenej náuky.

Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým 
som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne na-
písané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy 
im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je 
napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕt-
vych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Je-
ruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho 
svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto 
zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ 
(Lk 24, 44 – 49).

Apoštoli sa majú stať svedkami toho, čo videli a počuli o Je-
žišovi. V  gréčtine sa slovo svedok vyjadruje slovom martýr, 
čo do  slovenčiny prekladáme výrazom mučeník za  pravdu. 
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Na apoštoloch sa to doslova splnilo, lebo všetci vydali mučeníc-
ke svedectvo.

Pán im dáva prísľub, že im pošle toho, ktorého im prisľúbil 
pri Poslednej večeri:

„Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, 
Duch Svätý, ktorého pošle Otec v  mojom mene, naučí vás 
všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 
25 – 26).

„Spočiatku som vám o  tom nerozprával, lebo som bol 
s vami. No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa 
ma nepýta: ,Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som 
vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, 
aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. 
Ale keď odídem, pošlem ho k  vám. A  keď príde on, ukáže 
svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že 
neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma ne-
uvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to ne-
zniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej prav-
dy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo po-
čuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho 
vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje: Preto som 
povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 4 – 15).

Ježiš ako Vykupiteľ splnil svoje poslanie na zemi. Dielo po-
svätenia bude vykonávať tretia božská osoba – Duch Svätý – pro-
stredníctvom apoštolov, ktorým Kristus predurčuje veľké posla-
nie:

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc 
na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krsti-
te ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich za-
chovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 18 – 20).

„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuve-
rí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto 
znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú 
hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo 
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smrtonosné vypijú, neuškodí im; na  chorých budú vkladať 
ruky a tí ozdravejú“ (Mk 16, 16 – 18).

Ježiš teda dáva apoštolom nielen poverenie hlásať jeho náu-
ku, ale aj moc zázrakmi potvrdzovať jej pravdivosť. Zo Skutkov 
apoštolov vieme, že po zoslaní Ducha Svätého sa takáto moc pre-
javila u tých, ktorí uverili, čím sa potvrdili Ježišove slová.

– o –

4. Kristovo nanebovstúpenie na Olivovej hore

Posledné Ježišovo zjavenie sa uskutočnilo na Olivovej hore. 
Učeníkov si zhromaždil tam, kde podstúpil svoj smrteľný zá-
pas a úzkosť a kde ho zahanbujúco zradili. Olivová hora ležala 
na ceste do Betánie. Učeníci často po nej chodili s Ježišom, keď 
šli z Galiley do Jeruzalema alebo k Ježišovmu priateľovi Lazáro-
vi (Lk 24, 50).

A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Je-
ruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom 
ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o nie-
koľko dní pokrstení Duchom Svätým.“

A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obno-
víš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha po-
znať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď 
zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi sved-
kami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý 
kraj zeme.“ 

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho 
vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, 
zastali pri nich dvaja muži v bielom odeve a povedali: „Muži 
galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol 
od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba od-
chádzať.“

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Oli-
vová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovo-
lené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, 
kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, 
Bartolomej a  Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a  Júda 
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Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách 
spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi 
(Sk 1, 4 – 14).

– o –

Marek zakončuje svoje evanjelium takto:

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol 
po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomá-
hal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali 
(Mk 16, 19 – 20).

Čo máme rozumieť slovami „vzatý bol do  neba“ a  „zasadol 
po  pravici Boha“? Prvé slová značia, že Ježiš prestal žiť medzi 
nami vo viditeľnej podobe, v akej žil predtým v Palestíne.

Ďalšie slová obrazne vyjadrujú skutočnosť, že Boh Otec odo-
vzdáva plnú vládu nad všetkým stvorením pozemským i nebes-
kým svojmu Synovi aj ako človeku, keď splnil na zemi svoje vy-
kupiteľské poslanie. Ježiš ako Bohočlovek je vladárom vesmíru 
a na konci sveta bude aj Sudcom všetkých.

– o –

Apoštol Ján končí opis Ježišovho života touto poznámkou:

Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo do-
podrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť 
miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať (Jn 21, 25).

A v závere predchádzajúcej kapitoly hovorí:

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho 
iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je 
napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste 
vierou mali život v jeho mene (Jn 20, 30 – 31).

Pre nás je to cenná poznámka. Dáva odpoveď tým, ktorí by 
chceli Ježišovo učenie vysvetľovať len pomocou zapísaného 
zjavenia, zo Svätého písma. Katolícka Cirkev v súlade s  týmto 
textom a  Pánovou náukou učí, že jediným živým prameňom 
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Kristovej náuky je apoštolská Cirkev, ktorej tradícia obsahuje aj 
štyri evanjeliá a ostatné spisy Nového zákona.

– o –

Kristus ani po nanebovstúpení neprestal byť prítomný medzi 
nami. Ba svoju prítomnosť strojnásobil: v Eucharistii, v Cirkvi 
a v bratoch a sestrách.

V Eucharistii sa nám pod podobou chleba a vína dáva za po-
krm a  je zdrojom nášho nadprirodzeného života. Sám nám to 
povedal: „Ak nebudete jesť moje telo a  piť moju krv, nebude-
te mať v  sebe život... Kto je moje telo a  pije moju krv, ostáva 
vo mne a ja v ňom“ (porov. Jn 6, 53 – 54).

V Cirkvi je prítomný ako Kristus učiaci. Učí nás, čo máme ro-
biť a ako máme žiť. Hovorí k nám ústami apoštolov a ich nástup-
cov: pápeža, biskupov, kňazov a duchovných vodcov. Túto svoju 
prítomnosť potvrdil slovami: „Kto vás počúva, mňa počúva, kto 
vami pohŕda, mnou pohŕda“ (porov. Lk 10, 16). Kristus v Eucha-
ristii mlčí, v Cirkvi k nám hovorí najmä cez evanjeliá, ktoré nám 
Cirkev podáva a neomylne vysvetľuje.

V bratoch a sestrách Kristus ďalej trpí a završuje v nich svoje 
vykupiteľské dielo. Bol som hladný, smädný, nahý... dali ste mi 
jesť, piť, zaodeli ste ma... Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili (porov. Mt 25, 31 – 40). 

Ježiš svojím nanebovstúpením neumenšil svoju prítomnosť 
medzi nami. Naopak, rozmnožil ju na  všetky svetadiely a  na 
každého jednotlivca, lebo túži zjednotiť sa a stretnúť s každým 
osobne. Prihovára sa nám slovami: Poďte ku mne... Jedzte všet-
ci... Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkým...! 
Ba ak existuje rozumné stvorenie aj mimo našej zeme, aj tomuto 
stvoreniu máme hlásať radostnú zvesť, evanjelium.

Aká úžasná vesmírna vízia Kristovho univerzálneho kráľovstva 
sa objaví pred každým úprimne veriacim človekom pri  slovách: 
„Hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu!“ (porov. Mk 16, 15). 

– o –
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III. UDALOSTI AŽ PO PRÍCHOD DUCHA 
SVÄTÉHO

1. Voľba apoštola Mateja

Po Pánovom nanebovstúpení sa apoštoli schádzajú do Jeru-
zalema.

Srdcia mali naplnené radosťou zo stretnutia s Ježišom, ale aj 
žiaľom nad  jeho náhlym odchodom. Cítili ťarchu úlohy, ktorú 
im Kristus uložil: ísť do celého sveta a všetkým hlásať jeho náu-
ku. Vedeli, že to bude spojené s ťažkosťami a prenasledovaním, 
ktoré sa už medzitým začalo proti tým, čo hlásali Kristovo zmŕt-
vychvstanie.

A preto sa nerozišli do sveta, ale sa zavreli v dome, v ktorom 
s nimi Pán slávil Poslednú večeru.

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Oli-
vová a je blízko Jeruzalema... Keď ta prišli, vystúpili do hor-
nej siene... Všetci jednomyseľne zotrvávali na  modlitbách 
(Sk 1, 12 – 14).

Tu sa uskutočnilo prvé zhromaždenie apoštolov, učeníkov 
a žien, čo uverili v Ježiša. V spoločnej modlitbe očakávali Ducha 
Svätého, ktorý ich mal posilniť a pripomenúť všetko, čo Ježiš ho-
voril.

Apoštol Peter sa ujíma svojho pastierskeho úradu a navrhu-
je zhromaždeným zvoliť do apoštolského zboru náhradníka na-
miesto Judáša.

V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhro-
maždených asi stodvadsať ľudí – a povedal: „Bratia, muselo 
sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávi-
da o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril 
do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. On nado-
budol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa 
a vyšli z neho všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všet-
ci obyvatelia Jeruzalema, a preto pole nazvali vo svojej reči 
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Akeldamach, to znamená Pole krvi. Lebo v knihe Žalmov je 
napísané: ,Jeho príbytok nech spustne a  nech niet nikoho, 
kto by v ňom býval,‘ a: ,Jeho úrad nech prevezme iný.‘

Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, 
keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až 
do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami 
svedkom jeho zmŕtvychvstania.“

A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, 
s prímením Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš 
srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvo-
lil, aby zaujal miesto v  tejto službe a  apoštoláte, ktorým sa 
Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“ Potom im dali 
lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoš-
tolom (Sk 1, 15 – 26).

– o –

2. Očakávanie Ducha Svätého

Judášovo miesto zaujal Matej. Ešte bolo treba zaplniť Ježi-
šovo miesto v srdciach opustených apoštolov, učeníkov a veria-
cich. Možno už boli aj netrpezliví, keď viac ako týždeň čakali 
a prisľúbený Tešiteľ, Povzbuditeľ a Obranca neprichádzal...

Ježiš pri Poslednej večeri otvorene hovoril učeníkom o tre-
tej božskej osobe, o Duchu Svätom, ktorého im pošle od Otca. 
Duch Svätý mal rozptýliť všetky ich pochybnosti a urobiť z nich 
neomylných učiteľov Ježišovej náuky. On bude apoštolov a ve-
riacich spájať s Kristom do jedného spoločenstva, do Cirkvi.

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 
A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal 
s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže pri-
jať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostá-
va u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem 
k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, 
lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja 
som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje 
prikázania a  zachováva ich, ten ma miluje. A  kto miluje 
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mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať 
a zjavím mu seba samého (Jn 14, 15 – 21).

Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a  môj Otec 
ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príby-
tok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, kto-
ré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. 
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch 
Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko 
a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal (Jn 14, 23 – 26).

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia 
vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás za-
bije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, 
že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste 
si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. 
Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. 
No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma ne-
pýta: ,Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám 
to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby 
som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale 
keď odídem, pošlem ho k vám (Jn 16, 1 – 7).

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch 
pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. 
Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku“ 
(Jn 15, 26 – 27).

Z Matúšovho evanjelia vieme, že ešte tesne pred Ježišovým 
odchodom niektorí pochybovali (porov. Mt 28, 17) o jeho zmŕt-
vychvstaní, a teda aj o božstve. Dalo sa celkom prirodzene oča-
kávať, že počet pochybujúcich bude po  jeho nanebovstúpení 
každým dňom narastať. Nemožno sa tomu diviť. Boli to len ľu-
dia, príliš zvyknutí veriť tomu, o čom sa mohli hmatateľne pre-
svedčiť. A nečudujme sa ani tomu, že začali pochybovať aj o prí-
chode prisľúbeného Tešiteľa, Ducha pravdy, ktorý bol pre nich 
ešte neznámou osobou.

Ale jedna z  prítomných nepochybovala. Mala istotu nielen 
o  Ježišovom božstve, ale aj o  očakávanej tretej božskej osobe. 
Bola to Ježišova matka. Veľmi dôverne poznala pôsobenie Du-
cha Svätého, z  ktorého počala Ježiša a  ktorý jej dušu naplnil 
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milosťami. Ona jediná verila bez  pochybností... S  túžbou oča-
kávala jeho príchod a posilňovala vo viere aj apoštolov, aj ostat-
ných. Pri kolíske rodiacej sa Cirkvi od samotného počiatku stojí 
Mária, aby ju ako Matka Cirkvi nikdy neopustila.

Na desiaty deň po Ježišovom nanebovstúpení rozohnala oča-
kávanie a neistotu apoštolov mimoriadna udalosť.

– o –
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IV.  PRÍCHOD A ÚČINKOVANIE DUCHA  
 SVÄTÉHO

Príchod Ducha Svätého. –Keď prišiel deň Turíc, boli všet-
ci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, 
ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom 
boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na 
každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý 
a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých náro-
dov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mno-
ho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť 
svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, 
čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás po-
čuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? 
My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey 
a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a  lí-
byjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj 
prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch 
hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ Všetci žasli a v rozpakoch 
si vraveli: „Čo to má znamenať?“ Ale iní s úsmeškom hovorili: 
„Sú plní mladého vína.“

Prvá Petrova reč zástupom. – Tu vystúpil Peter s Jedenás-
timi a zvýšeným hlasom im povedal: „Muži judejskí a všetci, 
čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte 
moje slová. Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť 
hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: 

,V posledných dňoch, hovorí Boh, 
vylejem zo svojho Ducha na každé telo: 
vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, 
vaši mladíci budú mať videnia
a vaši starci budú snívať sny.
Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky 
vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha
a budú prorokovať.
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Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, 
krv, oheň a oblaky dymu;
slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, 
skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny.
A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, 
bude spasený.‘

Muži, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u  vás potvrdil 
muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a zname-
niami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami uro-
bil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru 
a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždi-
li. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla 
držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí:

,Pána mám vždy pred očami, 
lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.
Preto sa raduje moje srdce 
a môj jazyk plesá, 
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.
Ukázal si mi cestu života, 
naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.‘

Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o  praotcovi 
Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a  jeho hrob je u  nás až 
do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu 
prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; 
videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani 
nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.

Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 
Božia pravica ho povýšila, a keď od Otca dostal prisľúbeného 
Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. Veď Dá-
vid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí:

,Pán povedal môjmu Pánovi: 
Seď po mojej pravici, 
kým nepoložím tvojich nepriateľov 
za podnožku tvojim nohám.‘
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Nech teda s  istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, 
ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“

Prvé konverzie. – Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce 
a  povedali Petrovi a  ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, 
bratia?“ Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá kaž-
dý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich 
hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie 
patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, 
ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ A ešte mnohými inými slo-
vami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohto 
zvrhlého pokolenia!“ Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; 
a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší (Sk 2, 1 – 41).

– o –

Kto bol tou tajomnou bytosťou, ktorá prichádzala, ako keď 
sa ženie prudký vietor, v podobe ohnivých jazykov nad hlavami 
apoštolov a učeníkov, zhromaždených v dome?

Duch Svätý! 

A kto je to?

Tretia božská osoba, pochádzajúca od večnosti od Otca a Syna 
ako dych nekonečnej lásky medzi Otcom a Synom. Tak sa o Duchu 
Svätom vyjadruje teológia. Boh je len jeden, ale jestvuje v troch 
božských osobách. Sú to Otec, Syn a Duch Svätý, ktoré majú tú 
istú nerozdelenú, absolútne jednoduchú podstatu. Túto pravdu 
o Bohu v troch osobách nám kresťanská filozofia približuje takto:

Boh, prvá, nezapríčinená príčina, je bytosť absolútne jedno-
duchá, osobná, čiže rozumná a slobodná, a teda svojprávna. To 
značí, že v ňom existujú dve činnosti: činnosť rozumu – pozná-
vanie a činnosť vôle – láska. Medzi Božou podstatou a jej činnos-
ťami nemôže byť rozdiel. Práve tak nemôže byť rozdiel ani medzi 
týmito činnosťami, lebo ináč by Boh nebol absolútne jednodu-
chou bytosťou. Jeho činnosť je totožná s jeho podstatou. Preto 
hovoríme, že Boh je tým, čo vnútorne robí. Boh od večnosti na-
zerá na svoju podstatu a toto poznanie „vyslovuje“ v akomsi poj-
me, v „Slove“, ktoré má rovnakú podstatu ako ten, kto ho vyslovil 
alebo „splodil“. Toto Slovo sa nazýva Božím Synom. Hovoríme, 
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že poznávaním seba samého Otec od večnosti plodí druhú bož-
skú osobu, ktorú nazývame večným Otcovým Slovom alebo Bo-
žím Synom. Takto ľahšie pochopíme aj prológ Jánovho evanje-
lia: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo 
Boh. Ono bolo na počiatku u Boha“ (Jn 1, 1 – 2).

Otec sa teda poznáva v Synovi. Syn, keďže je rovnakej pod-
staty ako Otec, sa vidí v Otcovi. Toto vzájomné poznávanie Otca 
a  Syna, jestvujúce od  večnosti, dáva pôvod vzájomnej neko-
nečnej láske, ktorá musí byť osobou tej istej podstaty ako Otec 
a Syn. Nazývame ju Duch Svätý.

Boh Otec jestvuje od večnosti ako Stvoriteľ a Pôvodca všetké-
ho. Jemu privlastňujeme dielo stvorenia. Boží Syn plodením po-
chádza od Otca ako jeho večné Slovo, skrze ktoré všetko povstalo. 
„Bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“ (porov. Jn 1, 3). Toto 
Slovo sa stalo telom a  prebývalo medzi nami (porov. Jn 1, 14). 
Vtelené Otcovo Slovo, Spasiteľ, Vykupiteľ, Syn človeka – to sú 
výrazy, ktorými Sväté písmo označuje druhú božskú osobu. Jej 
privlastňujeme dielo vykúpenia.

Dych nekonečnej lásky medzi Otcom a Synom je Duch Svätý, 
ktorý na Turíce viditeľne zostúpil na  apoštolov a  prvých kres-
ťanov vrátane Panny Márie. Pôsobením Ducha Svätého Mária 
počala Ježiša, a tak sa stala „nevestou Ducha Svätého“. Ona je-
diná z ľudí poznala Ducha Svätého ešte pred jeho zoslaním, a to 
veľmi dôverne, keď v  nej splodil ľudskú prirodzenosť Božieho 
Syna. A tak ako pôsobil Duch Svätý pri počatí Krista historické-
ho v Márii, pôsobí aj pri počatí Krista mystického, Cirkvi.

Iste to nebola náhoda, že aj pri zrode Kristovho tajomného 
tela, Cirkvi, bola prítomná nevesta Ducha Svätého, ktorej prá-
vom patrí titul Matka Cirkvi, tak ako to učí Druhý vatikánsky 
koncil. Cirkev je spoločenstvo veriacich, ktorí Krista vyznávajú 
ako Boha a ktorých spája do jednoty Duch Svätý. Tí, čo sú krs-
tom vštepení do Krista, stávajú sa aj údmi Kristovho tajomné-
ho tela. Miera ich zjednotenia s  Kristom, hlavou Cirkvi, závisí 
od stupňa Božej milosti v nich a od toho, ako dokonale plnia Bo-
žiu vôľu. Cirkev je totiž duchovná rodina. Tvorí ju každý, kto plní 
vôľu nebeského Otca, a tak sa stáva Kristovým bratom, sestrou, 
matkou (porov. Mk 3, 35). Mária plní Božiu vôľu najdokonalejšie 
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zo všetkých ľudí. Preto je nielen telesnou matkou Krista historic-
kého, ale aj duchovnou matkou ostatných bratov a sestier Krista, 
čiže Cirkvi. Podľa slov svätého Cypriána sa Cirkev javí ako „ľud 
zhromaždený jednotou Otca, Syna a Ducha Svätého“.

– o –

Príchod Ducha Svätého sa uskutočnil symbolicky v podobe 
ohnivých jazykov, ktoré sa rozdelili nad každým z prítomných. 
Ohnivé jazyky naznačovali účinkovanie Ducha Svätého v Cirkvi 
a v jej jednotlivých členoch.

Ohnivý jazyk nad  jednotlivcami pripomína účinky Ducha 
Svätého v duši. Tak ako oheň svieti, hreje a spaľuje, aj Duch Svä-
tý nás osvecuje, aby sme pomocou jeho siedmich darov (múd-
rosti, rozumu, rady, sily, poznania, bohabojnosti a bázne Božej) 
vedeli svoj život zameriavať na vytrvalé plnenie Božej vôle.

Duch Svätý aj rozohrieva naše srdcia teplom svojej lásky, 
ktorú nám dáva cez milosť posväcujúcu a mnohými pomáhajú-
cimi milosťami. Láska Ducha Svätého sa rozlieva v našich srd-
ciach prostredníctvom Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Ľu-
dia plní Ducha Svätého vedia túto lásku rozdávať aj vo svojom 
okolí a my pri nich cítime teplo tejto nadprirodzenej lásky, ktorá 
nás k nim priťahuje.

Tak ako oheň spaľuje a  čistí, aj Duch Svätý spaľuje naše 
hriešne sklony a túžby. Očisťuje nás od hriechov, keď nám vra-
cia milosť posväcujúcu pri krste, vo sviatosti pokánia, prípadne 
pri úprimnej ľútosti.

Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale v celej Cirkvi. 
Posilňuje a  osvecuje apoštolov a  ich nástupcov, biskupov, aby 
pod  vedením rímskeho biskupa, pápeža, smelo, neochvejne 
a neomylne viedli Boží ľud k spáse. Duch Svätý vedie osobu pá-
peža, aby pri vysvetľovaní Kristovej náuky neučil nič, čo by bolo 
v rozpore s Ježišovým učením.

Toto sa prejavilo hneď po zoslaní Ducha Svätého, keď sa Peter 
ujíma vedenia a začína prestrašeným zástupom ohlasovať Kris-
tovu smrť a zmŕtvychvstanie, ako aj krst na odpustenie hriechov.
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Okrem týchto bežných účinkov Ducha Svätého v  jednotliv-
coch a v Cirkvi dáva Duch Svätý aj dary mimoriadne. Napríklad 
dar robiť zázraky, dar uzdravovať, hovoriť rozličnými jazykmi, 
vykladať reči, dar pomáhať, spravovať, prorokovať... Písmo to 
potvrdzuje slovami: „V Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé 
za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom 
sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných 
jazykov“ (1 Kor 12, 28).

Tieto mimoriadne dary sa v prvotnej Cirkvi vyskytovali veľmi 
často. Boh ich dával preto, aby uľahčil šírenie kresťanstva medzi 
pohanmi, ktorým nestačila iba krásna náuka, ale bolo ju treba 
dokazovať životom a zázrakmi.

Účinné pôsobenie Ducha Svätého vidieť aj z toho, že po jedi-
nom Petrovom kázaní sa dáva pokrstiť tritisíc ľudí, ktorí uverili 
v Krista.

Nie je to povzbudenie aj pre nás, keď malomyseľne pozeráme 
na budúcnosť Cirkvi v našich krajoch...?

Čo treba na obrátenie duší?

Treba, aby sme predovšetkým my sami uverili Kristovi a na-
plnili sa jeho Duchom. Boh prostredníctvom jedného človeka 
môže naraz obrátiť aj milióny ľudí. Po našom vnútornom obráte-
ní treba potom ochotne spolupracovať s Duchom Svätým podľa 
vzoru apoštola Petra, apoštolov a prvých kresťanov.

– o –
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EPILÓG

Sme na konci našich Pohľadov na život Krista, a to Krista his-
torického. Mystický Kristus, Cirkev, ktorú prišiel Kristus založiť, 
aby viedla ľudí k spáse pôsobením Ducha Svätého, ďalej žije tu 
na zemi. Preto by bolo prirodzené pokračovať v pohľadoch na ži-
vot Krista mystického, čiže opisovať a študovať dejiny Cirkvi.

V tejto knižke sa tým nebudeme zaoberať. Presahovalo by to 
jej rámec, ktorý sme si vytýčili na začiatku. Aby sme však dô-
kladnejšie pochopili Kristovu náuku, po  prečítaní tejto knižky 
by bolo dobré prečítať si Skutky apoštolov, ktoré napísal svä-
tý Lukáš. Sú to dejiny prvotnej Cirkvi. Opisuje sa v  nich šíre-
nie Cirkvi v  prvých desaťročiach po  Kristovom odchode. Ich 
komentovanie by si vyžadovalo ďalšiu knižku, ktorá by najmä 
po  Druhom vatikánskom koncile mohla priblížiť to pôvodné 
kresťanstvo, ku ktorému sa chceme vrátiť.

Prosím Vás, drahí priatelia, neokradnite svoju dušu a prečítaj-
te si tieto nádherné state zo života prvých kresťanov. Dajú Vám 
dosť podnetov zamyslieť sa nad súčasným kresťanstvom a ukážu 
Vám, ako prví kresťania prechádzali z pohľadov na život Krista 
k pohľadom na svoj vlastný život, čiže k nasledovaniu Krista.

Okrem Skutkov apoštolov si nezabudnite prečítať ani Listy 
apoštolov. Tieto listy písali apoštoli do  tých miest, kde hlásali 
Kristovu náuku. Riešili v nich problémy vyskytujúce sa v miest-
nych cirkevných spoločenstvách. Listy Vás nielenže povzbudia 
v duchovnom živote, ale poskytnú Vám aj plnší pohľad na Ježi-
šovu náuku a  spôsob jej prežívania v osobnom živote. Môžete 
v nich hlboko nazrieť do vnútra najväčšieho z apoštolov, svätého 
Pavla. Jeho život sa stal zázrakom Božieho milosrdenstva. Uka-
zuje nám, ako Boh pretvára aj tých najurputnejších nepriateľov 
Cirkvi na najhorlivejších Kristových apoštolov.

Buďme dosť vynachádzaví a zadovážme si Sväté písmo No-
vého zákona, ktoré obsahuje všetky tieto texty. V mnohých ro-
dinách leží Sväté písmo uložené v  knižniciach alebo vyhode-
né na povale medzi starými knihami. Vyhľadajme ho, oprášme 
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a študujme. Všetci to potrebujeme. Koncil nás všetkých vyzýva 
ku každodennému rozjímavému čítaniu Písma, lebo nám pomá-
ha žiť plnším kresťanským životom.

Ak chceme poznať, ako sa zavŕši pozemský život mystické-
ho Krista, Cirkvi, treba si prečítať poslednú novozákonnú knihu, 
Zjavenie svätého Jána, Apokalypsu. V obrazoch, často ťažko pocho-
piteľných, sa tu predstavuje koniec sveta, zavŕšenie Božieho krá-
ľovstva na zemi. Dozviete sa o tom, čo Boh pripravil tým, ktorí 
na Krista tu na zemi nielen pozerali, ale ho aj nasledovali.

Verím, že pozorným čítaním nielen týchto Pohľadov na život 
Krista, ale najmä Svätého písma sa nám podarí už tu na  zemi 
vytvoriť malé spoločenstvo ducha v  rodine alebo v  miestnych 
spoločenstvách. Kiežby potom aj o nás mohli naši potomkovia 
napísať to, čo napísal autor Skutkov apoštolov o  živote prvých 
kresťanov:

Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom 
spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa 
zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množ-
stvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko 
mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich 
všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne 
zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou 
a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí 
všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali 
byť spasení (Sk 2, 42 – 47).

– o –



37

ROZHOVOR S TEOLÓGOM O POSLEDNÝCH 
VECIACH 

Vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu pre  Slovensko mal re-
daktor vatikánskeho vysielania niekoľko rozhovorov o  escha-
tologických problémoch so  slovenským univerzitným profeso-
rom z Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme. Profesor Rudolf 
Blatnický je odborník na eschatológiu.

Myslím, že nám tieto dialógy o  duši, posmrtnom živote, 
vzkriesení a poslednom súde pomôžu odpovedať na otázky, kto-
ré sa nám mohli vynoriť po prečítaní tejto knižky.

– o –

Viera v  nesmrteľnosť a  zmŕtvychvstanie bola pre  ľudí vždy 
problémom. Dnes viera v  nesmrteľnosť a  zmŕtvychvstanie na-
ráža na odpor vedeckej, technickej a materialistickej mentality 
mnohých našich súčasníkov. V súlade s touto mentalitou súčas-
ná ateistická filozofia, najmä existencializmus a dialektický ma-
terializmus, radikálne vylučujú možnosť nesmrteľnosti a zmŕt-
vychvstania. Negatívny postoj dialektického materializmu je 
príliš známy, aby sme ho museli podrobne opisovať. Podľa stú-
pencov dialektického materializmu duša jednoducho neexistuje. 
To, čo rozumejú pod duševnými javmi, podľa nich nie je nič iné 
ako výsledok mozgovej činnosti.

Čo hovorí dnešná veda a nemarxistická filozofia o spomí-
naných záveroch marxistov o ľudskej duši?

Moderná veda a jej filozofické aplikácie postupne odstraňujú 
názory, podľa ktorých vedomie človeka sa stotožňuje s mozgom. 
Známy špecialista v  neurológii John Ackless, nositeľ Nobelo-
vej ceny za  rok 1963, opierajúc sa aj o  výskumy iných vedcov, 
vyslovil nesúhlas s  materialistickým tvrdením, že dostatočnou 
príčinou nášho vedomia sú zložité schémy a impulzy nervových 
buniek. Otvorene priznal, že tým sa otvára cesta k teologickému 
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chápaniu duše ako stvorenej Bohom. Na  druhej strane súčas-
ná zdravá filozofia vyzdvihuje, že jednota, ktorá je podstatnou 
vlastnosťou nášho vedomia, nutne predpokladá subjekt, ktorý 
skladá časti, predmety, zobrazené činnosťou jednotlivých bu-
niek, do jedného jediného celku. Týmto subjektom je nemate-
riálny duchovný princíp, duša, ktorá na rozdiel od hmoty nie je 
zložená z častí, a teda sa nemôže rozložiť, zahynúť, je nesmrteľ-
ná. Ako vidieť, výskum modernej vedy a filozofie nestojí v proti-
klade s nesmrteľnosťou ľudského ducha, ale skôr ju potvrdzuje.

No dnešný človek okrem problému nesmrteľnosti si kladie 
aj ďalšiu otázku: Aká je definitívna budúcnosť človeka a ľud-
stva? Čo o tom hovorí filozofia?

Filozofia tu naráža na bariéru tajomstva. Filozofia vie vyvodiť 
zo svojich základných poznatkov, že človek je stvorený Bohom 
ako osoba a  že má pred sebou budúcnosť bez  konca. No ne-
vie povedať, o akú budúcnosť ide. Tu filozofia ponecháva slovo 
teo lógii. A tá zasa opiera svoje poznatky o Božie zjavenie. Keď 
nadišla plnosť časov, Boh nám zjavil, aká je definitívna budúc-
nosť ľudstva a vesmíru, odhalil nám svoj úžasný plán spásy: Za-
pojiť všetky stvorenia do  svojho Syna, Ježiša Krista, a  priviesť 
ich tak k sebe, aby tvorili jedinú veľkú Božiu rodinu, Božie koz-
mické kráľovstvo. Tento Boží plán sa vo svojom jadre uskutočnil 
v zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.

Mohli by ste nám objasniť, v čom vlastne spočíva Kristovo 
zmŕtvychvstanie?

V prvom rade dve dôležité poznámky. Prvá: Kristovo zmŕt-
vychvstanie nespočíva iba vo vzkriesení a oslávení jeho tela. 

Druhá: Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je nerozlučne spojené 
s jeho smrťou. Ide o jedno jediné tajomstvo našej spásy. Na zá-
klade Svätého písma ho možno v krátkosti opísať takto: Kristus 
sa svojou smrťou úplne obetoval, čiže daroval sa Otcovi v mene 
celého ľudstva. Boh Otec prijal túto obetu svojho Syna. Ako? 
Tak, že sa mu aj on úplne daroval a v ňom celému ľudstvu. Kon-
krétne sa to prejavilo v tom, že vzkriesil Krista z mŕtvych. Prijal 
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ho aj ako človeka do svojej slávy, teda do najintímnejšieho živo-
ta troch božských osôb a ustanovil ho za Pána sveta a vesmíru. 
Keď že však Kristus je hlavou celého stvorenia, v ňom už vlastne 
aj ľudstvo vstalo z mŕtvych a prešlo z tohto sveta k Otcovi. Takto 
sa podstatne uskutočnil Boží plán spásy. Ďalší priebeh dejín spá-
sy spočíva v tom, že ľudia i hmotný svet sa konkrétne zapájajú 
a stále hlbšie ponárajú do tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvych-
vstania až do definitívneho zavŕšenia na konci vekov.

Chcete tým naznačiť skutočnosť, že naše zmŕtvychvstanie 
s Kristom žijeme vlastne už teraz?

Chcel by som zdôrazniť, že naše zmŕtvychvstanie s Kristom je 
dynamickým procesom, v ktorom možno rozoznávať tri hlavné 
etapy. 

Prvá etapa sa odohráva v našom pozemskom živote. Vo svia-
tosti krstu po  prvý raz zomierame a  stávame sa účastnými 
na Kristovom božskom živote a na jeho Božom synovstve. Spo-
mínaný dynamický proces sa predlžuje v ostatných sviatostiach, 
najmä v Eucharistii, kde sa sviatostne spájame so samotným te-
lom Ježiša Krista. Toto skryté, tajomné zmŕtvychvstanie s Kris-
tom vo  sviatosti je normou nášho kresťanského života: V  na-
šom každodennom živote máme neprestajne zomierať hriechu 
a vstávať z mŕtvych s Kristom k novému životu. 

Druhá etapa nášho zmŕtvychvstania s Kristom sa začína na-
šou fyzickou smrťou, ktorá predstavuje kvalitatívny skok. Smr-
ťou sa končí pripútanie človeka k podmienkam hmotného sveta 
a otvára sa mu prístup do nepominuteľnej existencie, ktorá spo-
číva v účasti na Kristovom a večnom Božom živote. Poslednou 
etapou, definitívnym zavŕšením nášho zmŕtvychvstania s  Kris-
tom bude slávne vzkriesenie nášho tela na konci vekov.

Z rozličných problémov, ktoré sa človeku vynárajú, keď 
uvažuje o našom zmŕtvychvstaní s Kristom, chcel by som te-
raz nadhodiť iba jeden: Ako treba chápať vzkriesenie nášho 
tela na konci vekov?
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Vzkriesenie je radikálnou premenou nášho jestvovania. Nejde 
o proces prebiehajúci podľa prirodzených zákonov, ale o nadpriro-
dzené pretvorenie celého človeka, ktoré uskutočňuje sám Boh. Exis-
tencia vzkrieseného človeka je úplne odlišná od  našej pozemskej 
existencie, a preto ju nemôžeme primerane opísať. Stretávame sa tu 
s viacerými problémami. Cirkev učí, že každý človek bude vzkriese-
ný vo svojom vlastnom tele. Učí teda totožnosť nášho tela s telom 
pozemským. No nevysvetľuje, o akú totožnosť ide. 

Teológovia sa snažia objasniť túto totožnosť analógiou zo skú-
senosti. Z biológie vieme, že následkom neprestajnej výmeny bu-
niek v organizme starého človeka sa nenachádza ani najmenšia 
hmotná častica z jeho tela v detskom veku. A napriek tomu je to 
ten istý človek. Z toho možno právom uzatvárať, že vzkriesenie 
tela nespočíva v tom, že budú pospájané do jediného organizmu 
molekuly, ktoré tvoria naše telo vo chvíli smrti.

To sa zdá dosť jasné. Ale z čoho sa potom bude skladať naše 
vzkriesené telo? 

To je ďalší otvorený problém. Svätý Pavol tvrdí, že naše živo-
číšne telo sa premení na telo duchovné.

Čo znamená duchovné telo? Na prvý pohľad sa to zdá byť 
protirečením.

Podľa svätého Pavla duchovné je všetko, čo je pod vplyvom Du-
cha Svätého. Preto keď hovorí o vzkriesení, tvrdí, že naše pozemské 
telo, ktoré bolo podrobené hriechu, utrpeniu a smrti, sa premení 
na telo totálne preniknuté Duchom Svätým, takže celý človek bude 
dokonale otvorený voči Bohu, voči iným a  voči hmotnému svetu, 
jeho telo bude oslobodené od zákonov prírody. Bude neporušiteľné, 
nesmrteľné, oslávené, bude podobné Kristovmu oslávenému telu. 
Každý pokus dajako presnejšie opísať, ako bude vyzerať naše osláve-
né telo, znamená zablúdiť do ríše fantázie. Netreba totiž zabudnúť, 
že Sväté písmo nehovorí o  fyzických a  biologických údajoch, ale 
predkladá nám pravdy, potrebné pre život kresťana.



41

A ešte jeden problém. Ak sa vzkriesenie tela uskutoč-
ní na  konci sveta, ako žije človek v  perióde medzi smrťou 
a vzkriesením z mŕtvych?

To je najťažší a najviac diskutovaný problém medzi súčasný-
mi špecialistami v eschatológii. Rozoberieme ho veľmi nakrátko. 
Treba tu rozoznávať medzi učením viery a  úvahami, prípadne 
hypotézami teológov. Sväté písmo učí dve základné pravdy. 

Prvá: Kresťan sa hneď po  smrti spojí s  osláveným Kristom. 
Druhá: Vzkriesenie z  mŕtvych sa odohrá na  konci sveta. Sväté 
písmo však nevysvetľuje, v akom stave sa nachádza človek v pe-
rióde medzi smrťou a vzkriesením z mŕtvych. No teológovia sa 
pokúšajú riešiť aj tento problém. V súčasnej eschatológii sa stre-
távame v tomto ohľade s  tromi rozdielnymi pozíciami. Prvá je 
tradicionálna. Podľa nej duša človeka sa po smrti oddelí od tela 
a hneď dosiahne večnú odmenu alebo večný trest. Vzkriesenie 
z mŕtvych sa uskutoční až na konci sveta.

Ako treba hodnotiť toto riešenie?

V podstate sa dobre zhoduje s údajmi Svätého písma, ale má 
jednu chybu. Zanedbáva do istej miery podstatnú, telesno-du-
chovnú jednotu človeka. Naozaj ťažko pripustiť, že by duša moh-
la žiť úplne samostatne, bez akéhokoľvek vzťahu k hmote. Druhú 
pozíciu zastávajú niektorí súčasní katolícki teológovia, medzi 
iným autori Holandského katechizmu. Silne nástoja na spomenu-
tej telesno-duchovnej jednote človeka, a teda vyslovujú hypoté-
zu, že hneď po smrti je prvé, počiatočné vzkriesenie, ktoré sa po-
tom dovŕši dokonalým všeobecným vzkriesením na konci sveta.

Čo súdite o tejto hypotéze?

Sama osebe sa neprotiví učeniu viery a má viaceré pozitívne 
stránky. Jej hlavný nedostatok je v tom, že nie je podložená Svä-
tým písmom ani učením Cirkvi.
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A aké je tretie riešenie?

Je to veľmi radikálna hypotéza, zastávaná neveľkým počtom 
súčasných teológov. Vymenujem jej hlavné prvky: Po smrti ne-
jestvujú kategórie času a priestoru. Preto všetky eschatologické 
skutočnosti, ako slávny Kristov príchod, posledný súd, všeobec-
né vzkriesenie z  mŕtvych, sa odohrávajú v  jednom momente 
večnosti, ktorý sa stotožňuje s momentom zmŕtvychvstania Je-
žiša Krista. To značí, že hneď po smrti sa človek nachádza v tom-
to jedinom momente večnosti a definitívne vstáva z mŕtvych sú-
časne s Kristom a celým ľudstvom.

Môže katolík pripustiť takéto riešenie?

Ani táto smelá hypotéza sa sama osebe neprotiví viere, ale 
predpokladá, že údaje Svätého písma a učiteľského úradu Cirkvi 
treba chápať v  celkom inom zmysle ako ich doslovné znenie. 
Preto viacerí teológovia majú proti nej silné výhrady.

Neoslabujú tieto rozličné mienky vieru vo vzkriesenie?

Myslím, že nie. Veď všetky tieto riešenia stavajú do  popre-
dia, aj keď pod rozličným zorným uhlom, naše zmŕtvychvstanie 
s Kristom, ktoré vyvrcholí v žiarivom vzkriesení nášho tela, tak-
že budeme navždy podobní nášmu oslávenému Spasiteľovi.

– o –

Chcel by som vám predložiť jeden problém. Roku 1968 uro-
bili na Slovensku prieskum o svetonázorových postojoch obyva-
teľstva. Z prieskumov medziiným vysvitá, že 70 % obyvateľov sa 
vyhlásilo za veriacich, ale iba 45 % verí v posmrtný život. V exis-
tenciu neba verí iba 41 % a v existenciu pekla len 36 %. Ostatní 
neveria v posmrtný život alebo sú neistí. Otázka:

Čo súdiť o tomto jave?

Proti objektívnosti spomínaného prieskumu treba mať určité 
výhrady. Napriek tomu si myslím, že rozdiel medzi počtom tých, 
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čo sa vyhlasujú za veriacich, a tých, čo veria v posmrtný život, je 
aspoň do istej miery odrazom reálnej situácie. Aj výskumy o re-
ligiozite v západných krajinách priniesli podobné výsledky.

Čo môže byť toho príčinou?

Myslím, že jednou z hlavných príčin je náboženská nevedo-
mosť. Mnohí ľudia v skutočnosti neveria v existenciu neba alebo 
pekla, aké si sami nesprávne predstavujú. Často sú to predstavy 
ešte z detských rokov. Je príznačné, že aj námietky proti posmrt-
nému životu zo  strany ateistov sa zakladajú často na  takýchto 
pomýlených predstavách.

Podľa vášho názoru, aké nesprávne predstavy treba v tom-
to ohľade odstrániť?

Otázku by som spresnil asi takto: Aký si treba urobiť správ-
ny názor na posmrtný život? Odpoveď je jasná: Treba vychádzať 
z údajov Svätého písma. Pritom neslobodno zabudnúť, že Písmo 
nemieni robiť reportáž o tom, ako vyzerá nebo alebo peklo, ale 
predkladá pravdy, ktoré nás majú vzpružiť na ceste k spáse. Kľú-
čom k správnemu chápaniu života po smrti je tajomstvo Kristo-
vej smrti a zmŕtvychvstania. 

Boh ponúka všetkým ľuďom účasť na tomto tajomstve, a teda 
na svojom večnom pláne spásy. Kto prijme túto ponuku a zom-
rie spojený so  zmŕtvychvstalým Kristom, dosiahne plnú účasť 
na  jeho oslávenom živote. Toto voláme večná blaženosť alebo 
jednoducho nebo. Kto však túto ponuku tvrdošijne odmieta 
a zomrie v tomto stave, zostane navždy odlúčený od Krista v tra-
gickej situácii, ktorú nazývame večným zatratením alebo jedno-
ducho peklom.

Ako by sa dala podrobnejšie opísať skutočnosť, ktorú na-
zývame nebom?

Keď chceme hovoriť o  nebi, stretávame sa s  tajomstvom, 
o ktorom sa už svätý Pavol vyslovil: Ani oko nevidelo, ani ucho 
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nepočulo, ani človeku na um neprišlo, čo Boh pripravil tým, kto-
rí ho milujú. Napriek tomu môžeme hovoriť o nebi na základe 
toho, čo poznáme zo  Svätého písma o  dynamickom procese 
nášho zmŕtvychvstania s  Kristom. Veď ako sme už zdôraznili, 
po smrti sa dokonale uskutoční to, čo žijeme už teraz počiatoč-
ným a skrytým spôsobom vo sviatostiach i v našom každoden-
nom kresťanskom živote. Z toho vyplýva, že nebo netreba chápať 
ako dajaké osobitné miesto niekde za priestorom nášho vesmíru, 
ale ako nový spôsob ľudského života, ktorý vytvoril Kristus svo-
jím zmŕtvychvstaním.

V čom spočíva tento nový spôsob ľudskej existencie? 

Žiaľ, čas nám nedovoľuje podrobnejšie sa zaoberať jednotli-
vými aspektmi večnej blaženosti. Chcel by som iba objasniť sku-
točnosť, že nebo je definitívnou etapou nášho zmŕtvychvstania 
s  Kristom. Spomeniem krátko hlavné etapy tejto skutočnosti. 
Nebo znamená pre nás v prvom rade definitívne a dokonalé spo-
jenie so zmŕtvychvstalým Kristom, a teda účasť na všetkom, čo 
pre nás získal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Inými slovami, 
budeme podobní zmŕtvychvstalému a oslávenému Kristovi. Keď-
že Kristus zostáva naším Prostredníkom aj v  nebi, spolu s  ním 
a v ňom budeme dokonale spojení s Otcom a Duchom Svätým. 

V Kristovi a s Kristom budeme ponorení do neopísateľného 
dynamizmu života a lásky samotnej Najsvätejšej Trojice. Okrem 
toho v oslávenom Kristovi ako v Hlave tajomného tela budeme 
dokonale spojení aj s našimi oslávenými bratmi a sestrami v nebi. 
V nebi budeme mať účasť aj na Kristovom vzťahu k hmotnému 
svetu, teda aj hmotné stvorenia budú pre  nás zdrojom nebes-
kej blaženosti. Napokon aj naše telo bude vzkriesené a dokona-
le oslávené s Kristom. Teda v nebi budeme dokonalými ľuďmi, 
akých nás chce mať od večnosti Boh, takými, akým je už teraz 
jeho oslávený Syn Ježiš Kristus.

Eschatologická skutočnosť, ktorá sa najviac protiví menta-
lite dnešného človeka, je večné zatratenie. Ako treba chápať 
túto tragickú skutočnosť?
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Povedali sme, že existenciu človeka po smrti, a  teda aj več-
né zatratenie, treba chápať vo svetle zmŕtvychvstania s Ježišom 
Kristom. To značí, že pod slovom peklo netreba rozumieť určité 
miesto vo vesmíre, ale spôsob existencie, v ktorom sa nachádza-
jú po smrti tí, čo odmietli prijať zmŕtvychvstalého Krista. Je to 
situácia, ktorá je pravým opakom večnej blaženosti. To značí, že 
večné zatratenie je strata blaženého života v spojení s Ježišom 
Kristom, s Otcom, s Duchom Svätým, s oslávenými v nebi, ako aj 
strata všetkých ostatných skutočností, v ktorých spočíva večná 
blaženosť. 

Táto strata je príčinou nevýslovných múk, lebo aj zatratený 
ako bytosť podstatne orientovaná k Bohu vášnivo dychtí po Bohu 
ako po svojom najvyššom šťastí. Ale zároveň si uvedomuje, že 
ho nebude môcť nikdy dosiahnuť. Podobný záver treba urobiť aj 
o mukách, ktoré pochádzajú zo straty ostatných aspektov več-
nej blaženosti. Večné zatratenie je teda naozaj situácia totálneho 
životného krachu, nevýslovného zúfalstva, nepredstaviteľných 
múk, oproti ktorým príšerné obrazy v pekle, ktoré vytvorili stre-
dovekí umelci, spisovatelia, sú iba matným tieňom.

Písmo sväté často hovorí o večnom zatratení ako o večnom 
ohni. Čo treba rozumieť pod výrazom oheň?

Tento svätopísmovský výraz je predovšetkým obrazom, kto-
rý naznačuje celkovú tragickú situáciu večného zatratenia. Podľa 
cirkevnej tradície výraz „večný oheň“ naznačuje aj dajakú tajom-
nú vonkajšiu realitu, ktorá zatrateným spôsobuje hrozné muky. 
Podľa mienky mnohých súčasných teológov touto tajomnou re-
alitou je sám stvorený svet. Treba si totiž uvedomiť, že pravým 
zmyslom vesmíru a dejín je Ježiš Kristus. Veď „skrze neho a pre 
neho“ bolo všetko stvorené. Pre toho, kto navždy odmietne Je-
žiša Krista, pre toho sa celý stvorený svet stáva absurdným, ne-
pochopiteľným, nepriateľským, spôsobuje mu strašné muky, páli 
ho až v najskrytejších hĺbkach jeho bytosti.

Dovoľte mi, aby som sa na chvíľu stal tlmočníkom zmýšľa-
nia dnešného človeka s jeho námietkami proti peklu. Začnem 
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so  základnou námietkou: Ako môže Boh, nekonečná Láska, 
odsúdiť svoje stvorenie do večného zatratenia?

Tu treba jasne povedať, že Boh nechce večné zatratenie, ako 
nechce hriech. Večné zatratenie je situácia, ktorú si sám hriešnik 
slobodne vyvolil.

Prečo potom Boh obdaril človeka slobodou, ak vedel, že ju 
zneužije?

Boh chce, aby ho človek miloval slobodne ako syn. Táto slo-
boda však pripúšťa zo strany človeka možnosť odmietnutia.

Ak je to tak, nebolo by lepšie, keby Boh vôbec nebol stvoril 
človeka?

Keď sa Boh vystavil spomínanému riziku, to znamená, že več-
ná blaženosť jednotlivcov a ľudstva sú hodnoty, ktoré nesmierne 
prevyšujú riziko večného zatratenia. Napokon Boh urobil všet-
ko, čo bolo v jeho božskej moci, aby zachránil človeka od več-
nej smrti. Vlastného Syna vydal na smrť za nás. No aj pre neho 
jestvuje hranica, ktorú sám vyznačil, keď stvoril človeka. Touto 
hranicou je ľudská sloboda. Sloboda je absolútna hodnota a ab-
solútno je nedotknuteľné. Keby Boh zbavil človeka slobody, pro-
tirečil by si.

Ak je naozaj pravda, že peklo je dielom slobodnej vôle člo-
veka, neznačí to popierať jestvovanie pekla? Veď vyvoliť si ta-
kúto situáciu by bolo šialenstvom. Kto však je šialencom, nie 
je za seba zodpovedný.

Popierať možnosť večného zatratenia značí popierať možnosť 
smrteľného hriechu, a teda aj dielo vykúpenia, sviatosť zmiere-
nia atď. Veď kto tvrdošijne zostáva v stave hriechu, čiže odvrá-
tenia sa od Boha, už vlastne žije počiatočným spôsobom peklo. 
Keď zomrie, logickým vyústením jeho situácie je večné zatrate-
nie. Teda zvoliť si večné zatratenie je šialenstvom, podobne ako 
je šialenstvom zvoliť si žiť bez Boha a proti Bohu.
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Modernej mentalite odporuje najmä myšlienka, že peklo 
má trvať večne.

Večnosť pekla potvrdzuje úžasnú veľkosť ľudskej slobody. 
Byť slobodný značí mať možnosť vyvoliť si svoj definitívny osud. 
Kým človek žije v podmienkach pozemského života, môže ešte 
zmeniť svoje rozhodnutie. Smrťou sa však táto možnosť končí. 
Preto kto zomrie v tvrdošijnom odvrátení od Boha, nikdy viac 
sa nechce zrieknuť svojho definitívneho rozhodnutia, a teda Boh 
nemôže zmeniť jeho situáciu, nemôže mu odpustiť trest. 

Sám hriešnik si neprestajne volí svoj večný trest. Prečo však 
navždy zotrváva v  tomto stave, to nemôžeme jasne pochopiť, 
lebo podmienky posmrtného života sú mimo dosahu našej skú-
senosti. To nám zároveň pripomína, že večné zatratenie, podob-
ne ako hriech, je tajomstvom zla, ktoré nemôžeme dokonale vy-
svetliť rozumovými dôvodmi. Človek by rád poprel toto tajom-
stvo, ale výroky Svätého písma sú v tomto ohľade veľmi jasné. 
A naše každodenné stretanie sa s  tajomstvom zla tieto výroky 
zreteľne potvrdzuje.

Doteraz sme ešte nespomenuli dôležitú skutočnosť po-
smrtného života – očistec. Ako treba správne chápať túto sku-
točnosť?

Odpoviem veľmi krátko. V prvom rade si treba uvedomiť, že 
očistec nie je dajaké miesto, ale stav očisťovania po smrti. Ďalej 
očistec nie je situácia, ktorá by sa líšila od pekelných múk iba 
tým, že netrvá večne. Očistec je skôr predsieňou neba. Tradí-
cia západnej Cirkvi vysvetľuje očistec ako stav, v ktorom človek 
musí učiniť zadosť za  svoje hriechy, ak tak neurobil za  života. 
Tradícia východnej Cirkvi predstavuje očisťovanie po smrti ako 
proces, ktorým Božia láska ničí v človeku všetky prekážky, ktoré 
mu nedovoľujú spojiť sa s Bohom. Obe perspektívy sa navzájom 
doplňujú.
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Aký praktický záver možno vyvodiť z tohto súhrnného pohľa-
du na očistec?

Napríklad tento: Utrpeniu v očistci sa môžeme vyhnúť, keď s lás-
kou prijímame utrpenia a očisťovanie, ktoré nám Boh posiela v kaž-
dodennom živote. Veď Boh túži oveľa väčšmi ako my, aby nás mohol 
čím prv zovrieť do svojho otcovského náručia, aby sme boli čím skôr 
dokonale podobní jeho oslávenému Synovi Ježišovi Kristovi.

– o –

Aj za  našich čias kolujú rozličné predpovede o  konci sveta, 
ktorý by mal byť blízko. Tieto predpovede sa často odvolávajú 
na Sväté písmo. Čo súdiť o tomto jave?

S predpoveďami o  konci sveta sa možno stretnúť v  každom 
storočí. Teda netreba sa čudovať, že sa s nimi stretávame aj dnes. 
Niekedy sa pripisujú osobám svätého života, no šíria ich najmä 
niektoré náboženské sekty. Spoločným znakom týchto predpovedí 
je, že jednostranne vysvetľujú niektoré výroky Svätého písma, pri-
čom zabúdajú, že Písmo nehovorí natoľko o konci sveta, ako skôr 
o Kristovom slávnom príchode. A vieme, že koniec koncov iba ten-
to fakt je dôležitý pre dejiny našej spásy.

Prečo Kristov slávny príchod má takú dôležitosť v dejinách 
našej spásy?

V prvom rade Kristov slávny príchod značí zavŕšenie pozemskej 
etapy dejín spásy. Ďalej v spojitosti s Kristovým príchodom sa odo-
hrajú aj iné eschatologické skutočnosti: posledný súd, vzkriesenie 
mŕtvych a premenenie hmotného sveta.

Keďže o vzkriesení sme už hovorili, dnes by som vám chcel 
predložiť niekoľko problémov, týkajúcich sa príchodu Krista 
na  konci vekov a  posledného súdu. Poďme hneď k  prvej otáz-
ke. Podľa Svätého písma Kristov slávny príchod, ako aj posled-
ný súd budú sprevádzať mimoriadne znamenia. Slnko sa zatmie, 
hviezdy budú padať, nebeské mocnosti sa budú triasť, na nebi sa 
ukáže znamenie Syna človeka, národy uvidia prichádzať Ježiša 
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Krista na oblakoch s veľkou mocou a slávou, v sprievode an-
jelov a za mohutného zvuku trúb. Ohromujúce sú najmä apo-
kalyptické znamenia, opísané v knihe Zjavenie svätého Jána. 
Otázka je nasledovná: Ako treba chápať tieto rozličné zname-
nia?

Pri vysvetľovaní spomínaných textov Svätého písma sa treba 
riadiť dvoma základnými pravidlami, ktoré určil učiteľský úrad 
Cirkvi. Treba predovšetkým skúmať, aký úmysel mal autor Svä-
tého písma, čiže čo chcel vyjadriť. A po druhé, treba si všímať 
literárne druhy, literárnu formu, ktorú pritom použil.

Aký úmysel mali svätopisci, ktorí tak názorne opísali Kris-
tov slávny príchod?

Je jasné, že nemali úmysel napísať reportáž o udalostiach, tý-
kajúcich sa Kristovho príchodu a posledného súdu. Konečne ani 
to nemohli urobiť. Lebo Duch Svätý im zjavil iba skutočnosť, že 
Kristus príde na konci vekov, aby definitívne zavŕšil dejiny spásy. 
Spôsob, akým túto skutočnosť opísali, patrí k literárnej forme. 
Treba teda starostlivo rozlišovať medzi literárnym obalom a ná-
boženským jadrom príslušných textov Svätého písma.

V akej literárnej forme je opísaný v Svätom písme Kristov 
slávny príchod a posledný súd?

Je to zväčša takzvaný apokalyptický literárny druh. Slovo „apo-
kalyptický“ pochádza z  gréckeho slova „apokalypsia“ – zjavenie. 
V  našom prípade zjavenie budúcnosti. Apokalyptický literárny 
druh, čiže apokalyptika, bola veľmi rozšírená v židovskej literatú-
re a stretávame sa s ňou aj v knihách Starého zákona. Charakteris-
tickou črtou apokalyptiky je, že budúcnosť ľudstva a udalosti dejín 
spásy sa opisujú vo forme kozmických pohrôm, vojen, hladu a po-
dobne. Používajú sa obrazy ako oheň, mrákavy, silný zvuk trúb atď. 
Apokalyptika si stavia do popredia skutočnosť, že dobro napokon 
zvíťazí, že Boh je Pánom dejín, a teda môže zničiť všetkých svojich 
nepriateľov.
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Ako treba chápať v rámci apokalyptického literárneho dru-
hu mimoriadne znamenia, ktoré majú sprevádzať Kristov prí-
chod?

Nie je vždy ľahké určiť ich presný význam. Pokúsime sa vy-
svetliť niektoré z  nich, sledujúc súčasných biblických vedcov. 
Napríklad oblaky sú pokladané vo Svätom písme za Boží trón, 
a teda naznačujú Božiu blízkosť. Povedať, že Kristus príde na ob-
lakoch, značí, že Kristus sa zjaví vo svojej božskej moci. Zatmenie 
Slnka, Mesiaca a hviezd, ako aj kozmické pohromy naznačujú, že 
keď Kristus príde súdiť ľudstvo, a  najmä hriešnikov, celé stvo-
renie bude mať na tomto súde účasť prostredníctvom človeka, 
ktorý je korunou stvorenia.

 Oheň, ktorý má zachvátiť celý svet, je symbolom Božieho 
súdu, ktorý očisťuje. Zvuk trúb je symbolom Božej moci, ktorej 
nemožno odolať atď. Ako vidieť, všetky tieto apokalyptické ob-
razy majú spoločné náboženské jadro. Chcú vyjadriť, že na kon-
ci vekov Kristus sa zjaví vo svojej božskej moci a sláve, aby defi-
nitívne zavŕšil dejiny ľudstva a vesmíru. Bude to zavŕšenie dyna-
mického zmŕtvychvstania ľudstva, vesmíru s  Ježišom Kristom, 
ktoré sa odohráva už teraz.

Z vašich posledných slov možno vytušiť, že Kristov slávny 
príchod, čiže parúzia, má hlbší význam pre náš kresťanský ži-
vot. Mohli by ste to lepšie objasniť?

Chcel by som predovšetkým pripomenúť, že Kristov slávny 
príchod sa už začal jeho zmŕtvychvstaním.

Ako to treba rozumieť?

Podľa Božieho plánu spásy ľudstvo a  vesmír sa majú za-
pojiť do  osláveného Krista a  v ňom dosiahnuť svoj definitívny 
cieľ. Preto zmŕtvychvstalý Kristus sa nevzdialil od nás. Zostáva 
s nami až do konca sveta. A práve vďaka svojmu zmŕtvychvstaniu 
a osláveniu je prítomný celkom novým spôsobom v ľudstve a vo 
vesmíre. Je v samotnom srdci sveta a vesmíru. Všetko preniká 
svojou prítomnosťou, všetko a všetkých priťahuje k sebe, zapája 
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stále hlbšie do seba, aby tak celé ľudstvo a vesmír postupne do-
siahli definitívny eschatologický stav, v ktorom sa nachádza už 
od chvíle svojho zmŕtvychvstania. Túto jeho neprestajnú dyna-
mickú prítomnosť vo svete právom nazývame príchodom Ježiša 
Krista v sláve. 

A skutočne, Kristus neprestajne prichádza k nám a spája nás 
vždy hlbšie so sebou prostredníctvom citeľných skutočností, kto-
ré sám určil ako znaky a prostriedky svojej prítomnosti a svojho 
účinkovania vo svete. Je to v prvom rade Cirkev, jeho tajomné 
telo, ďalej sú to sviatosti, predovšetkým krst a najmä Eucharis-
tia. Je to Božie slovo, naši blížni atď. Telesná smrť pre kresťana 
znamená ďalšiu dôležitú etapu Kristovho slávneho príchodu. 
A  napokon aj hmotný svet je účastný na  tomto neprestajnom 
Kristovom príchode. 

V  krátkosti: To, čo sa odohráva s  Ježišom Kristom v  jeho 
zmŕtvychvstaní a oslávení, uskutočňuje sa postupne v jednotliv-
coch, v celom ľudstve a vo vesmíre. Keď tento dynamický proces 
nášho zmŕtvychvstania s  Kristom dosiahne svoje zavŕšenie, to 
bude posledná a definitívna etapa Kristovho príchodu v sláve.

Teraz by som sa rád vrátil k  otázke, ktorej ste sa dotkli 
na  začiatku: Či možno vedieť niečo bližšie o  čase Kristovho 
slávneho príchodu na konci dejín?

Na túto otázku už Ježiš odpovedal jasnými slovami: O  tom 
dni a o tej hodine nikto nevie, ani anjeli v nebi, iba sám Otec.

To je pravda, ale na druhej strane v Svätom písme nachá-
dzame naznačené niektoré udalosti, ktoré by mali predchá-
dzať Kristov príchod na  konci vekov. Napríklad evanjelium 
sa rozšíri po celom svete, vystúpi Kristov nepriateľ antikrist, 
mnohí odpadnú od viery, židovský národ sa obráti atď.

Tieto takzvané predchádzajúce znamenia Kristovho prícho-
du neposkytujú nijaké presnejšie chronologické údaje. Sú to 
skôr určité základné prvky, ktoré sú neprestajne prítomné v de-
jinách Cirkvi od  jej počiatkov až po parúziu. Silno zdôrazňujú 



52

skutočnosť, že od chvíle Kristovho príchodu na svet žijeme už 
v poslednej dobe. A skutočne, hlásanie evanjelia po celom svete 
je trvalou úlohou Cirkvi. Mocnosti zla, označené ako antikrist, 
sú neprestajne prítomné vo svete. Cirkev vždy bola a vždy bude 
prenasledovaná, ako to povedal Kristus. Návrat židovského ná-
roda ku Kristovi sa odohráva postupne, i keď pomaly, počnúc 
od prvých čias Cirkvi.

Spomenuli ste, že Kristov príchod na konci vekov úzko sú-
visí s posledným súdom. Ako treba správne chápať eschatolo-
gickú skutočnosť, ktorú nazývame posledným súdom?

Už sme vysvetlili, ako treba chápať obrazy, ktorými sa opisuje 
posledný súd v Svätom písme. Z  toho vyplýva, že pod slovom 
„súd“ netreba chápať dajaký súdny proces. Podľa Písma Boží súd 
znamená, že Boh dá každému podľa spravodlivosti to, čo si zaslú-
ži. Teda posledný súd znamená definitívne rozdelenie, roztriede-
nie ľudí na základe toho, či prijali alebo odmietli zmŕtvychvsta-
lého Ježiša Krista. 

Už z toho vidieť, že posledný súd je jedným z aspektov Kris-
tovho slávneho príchodu. Kristus už teraz neprestajne prichádza, 
aby súdil ľudstvo. Tých, čo ho prijímajú, súdi tak, že im darúva 
svoju spravodlivosť, tzn. svätosť, účasť na svojom oslávenom ži-
vote. Tento posväcujúci súd bol nad nami vynesený po prvý raz 
vo sviatosti krstu. 

V  ďalšom priebehu nášho života sme neprestajne súdení, 
teda posväcovaní v každom stretnutí so zmŕtvychvstalým Kris-
tom vo sviatostiach, ako sme to už povedali. Vo chvíli smrti sa 
uskutočňuje definitívne, osobné stretnutie s Kristom, takzvaný 
osobný súd. Poslednou etapou tohto posväcujúceho súdu je vše-
obecný súd na konci vekov. Pre tých však, čo odmietli zmŕtvych-
vstalého Krista, Božia spravodlivosť stáva sa súdom odsúdenia, 
a  to počiatočným spôsobom v  pozemskom živote. Definitívnym 
spôsobom v hodine smrti a so všetkými dôsledkami na konci vekov.
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Aký praktický postoj má mať kresťan k týmto definitívnym 
eschatologickým skutočnostiam?

Svätý Pavol definoval kresťanov ako tých, čo očakávajú sláv-
ny príchod Ježiša Krista. Teda ako kresťania máme s radostnou 
túžbou očakávať Kristov príchod a  posledný súd. Veď to bude 
naše definitívne stretnutie a spojenie s osláveným Kristom, naše 
dokonalé zmŕtvychvstanie a oslávenie.

– o –

OAMDG et BMV!
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ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

Posolstvo; Za svetlom; Ilustrovaná Biblia, Dejiny spásy
Sväté písmo Nového zákona
Lumen gentium (Svetlo národov), konštitúcia Druhého  
vatikánskeho koncilu
Gaudium et spes (Radosť a nádej), konštitúcia DVK
BAJAN, Silvester: Tvoje slovo, Pane, je duch a život 
BISHOP, Jim: Den, kdy zemřel Kristus
FAUDENOM, A.: Počuli sme slovo Pánovo
HERTLING, Ludwig: Cirkevné dejiny 
JÁN XXIII.: Mater et magistra (Matka a učiteľka)
JÁN PAVOL II.: Dominum et Vivificantem (O Duchu Svätom)
MARKUŠ, Jozef Ondrej: Moje úvahy o ňom a o nás
MESSORI, Vittorio: Hypotézy o Ježišovi
PIUS XII.: Mystici corporis (O tajomnom tele Kristovom)
PAPINI, Giovanni: Život Krista
PAVOL VI.: Ecclesiam suam
PRONZATO, Alessandro: Nepohodlné evanjeliá
RICCIOTTI, Giovanni: Život Ježiša Krista 
ROPS, Daniel: Písmo sväté pre deti
ROPS, Daniel: Ježiš v našej dobe
SANTUCCI, Luigi: Aj vy chcete odísť?
SUENENS, Leo Jozef: Duch Svätý je naša nádej
ŠPIRKO, Jozef: Cirkevné dejiny I, II

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.



55

OBSAH

PREDHOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. PRVÝ DEŇ PO ZMŔTVYCHVSTANÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Udalosti skorého rána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
2. Ježiš sa zjavuje ženám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
3. Emauzskí učeníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

II. UDALOSTI AŽ PO NANEBOVSTÚPENIE PÁNA . . . . . 16

 1. Zjavenie sa Tomášovi a apoštolom . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 2. Zjavenie v Galilei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 3. Zjavenie v Jeruzaleme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 4. Nanebovstúpenie na Olivovej hore  . . . . . . . . . . . . . . . 22

III. UDALOSTI AŽ PO PRÍCHOD DUCHA SVÄTÉHO  . . . 25

 1. Voľba apoštola Mateja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 2. Očakávanie Ducha Svätého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

IV. PRÍCHOD A ÚČINKOVANIE DUCHA SVÄTÉHO . . . . 29

EPILÓG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ROZHOVOR S TEOLÓGOM  
O POSLEDNÝCH VECIACH (Dodatok)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54



Ivan Gróf SDB

VII

POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA 

(3)

Od zmŕtvychvstania po Turíce

Lektorovala Dagmar Kráľová 
Zodpovedná redaktorka Alžbeta Šuplatová 

Technická spolupráca Tibor Šimonič

Návrh obálky Zuzana Oros 
Grafická úprava a sadzba Zuzana Oros – Orflex 

www.orflex.sk




