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stvorenie – Raj – vtelenie – Kríž – uzdravovanie a zmŕtvychvstanie – nanebovstúpenie 

Znamenie, gr. semeion. Niečo, často zázračné, inokedy ani nie, 
ale vždy v sebe nesúce symbolický poukaz na niečo prinajmen-
šom teraz neviditeľné. Nie vždy si uvedomujeme, že celé 
kresťanstvo je vlastne akoby „dvojvrstvové“: vonkajšie viditeľ-
né symboly skutočnej, aj keď očiam nedostupnej reality. Poďme 
na to kúsok po kúsku! 

 

STVORENIE SVETA 

Viditeľný svet je len odrazom, znamením skutočného sveta, o 
ktorom Písmo hovorí „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,5 SSV). 
Sám Ježiš poukazuje na to, že toto dielo nie je niečo, čo by Boh 
začal robiť až niekedy neskôr, nejako tak „núdzovo“ ako alter-
natívu k „prvému svetu“, pokazenému hriechom. Sám hovorí: 
„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.  
2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, 
bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!  3 Keď 
odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k 
sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“  (Jn 14,1-3 SSV). Toto 
je ten skutočný, opravdivý svet, večný a dokonalý, pripravený 
už od samého počiatku, opravdivý a skutočný Jeruzalem, 
ktorého tento svet a pozemský Jeruzalem je len symbolom a 
znamením, dočasným a nestálym: „Veď vieme, že keď sa tento 
stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok 
nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi“ (2 Kor 5,1 SSV). 

 

RAJ 

Rajská záhrada Edenu – zase len pozemský symbol, znamenie 
opravdivého Raja, o ktorom hovorí Ježiš na kríži: „Veru, 
hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,43 SSV) a na 
ktorý poukazuje Zjavenie, keď tlmočí Boží prísľub: „Tomu, kto 
zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji“ 
(Zjv 2,7 SSV). A preto čokoľvek dobré a „rajské“ na tejto zemi, 
či už od počiatku v ráde prírody, alebo vytvorené človekom ako 
spolupracovníkom Boha, je len symbolom skutočného Raja, 
ktorým je Boh sám v sebe, Blažená Trojica, do ktorej vstupuje-
me v Kristovi (a teda v Jeho Tele, ktorým je Cirkev, miesto 
Trojičného života ľudí už tu, na zemi): „Nech vás teda nik 
nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, novomesiac 
alebo soboty,  17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no 
skutočnosť je Kristus“  (Kol 2,16-17 SSV). 

 

VTELENIE 

Niekedy okolo roku 0 nášho letopočtu sa Boh stal človekom 
Ježišom Kristom. V dejinách tak žil jeden človek, ktorý bol od 
večnosti a sám od seba Bohom. V Ježišovi Kristovi sa teda Boh 
stal „podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný 
za človeka“ (Flp 2,7 SSV). Prijal osud obyčajného človeka a 
prežil ho až do úplnej krajnosti: „Uponížil sa, stal sa poslušným 
až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,8 SSV). Ale aj toto 
vtelenie je len vonkajším znamením toho opravdivého vtelenia, 
o ktorom píše Katechizmus: „vtelením sa Ježiš tak zjednotil so 
všetkými ľuďmi, že „niet pod nebom iného mena, daného 
ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12).“ (KKC 

432). Teda viditeľné vtelenie Boha do osoby Ježiša Krista a 
Jeho zjednotenie sa tak s ľudským druhom je stále len vonkaj-
ším znamením neviditeľného, ale o to dôležitejšieho zjednote-
nia sa Boha s každým jedným človekom osobitne, Jeho „vtele-
nia sa“ do života tohto konkrétneho človeka, v ktorom Boh 
prijíma všetko, čím ten konkrétny človek je a čo žije – aby tak 
zase každý jeden konkrétny človek mohol prijať všetko to, čím 
je Boh. Parafrázujúc vetu okrídlenú od počiatku kresťanstva: 
„Boh sa stal mnou, aby som sa ja stal Bohom“. A toto zjedno-
tenie má potom dôsledok a tým je... 

 

KRÍŽ 

Ježišovo viditeľné telesné (aj psychické) utrpenie na kríži a 
jeho smrť na kríži je zase len viditeľným znamením omnoho, 
omnoho väčšieho utrpenia, nevyhnutného pre našu spásu a 
naše zbožštenie sa. Lebo nie je možné, aby sa človek zjednotil 
s Bohom a stal v Bohu Bohom bez toho, aby sa aj Boh zjedno-
til s človekom a prijal tak do seba a na seba všetko, čím človek 
je – síce nie hriech, pretože ten je opakom toho, čím človek je, 
hrešiť znamená strácať svoje ľudstvo (a spasenie tak je oslo-
bodením a uzdravením od hriechu a teda znovuobnovením 
človeka: „hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo 
dňa na deň obnovuje“ (2 Kor 4,16 SSV)) – ale stále ostáva 
bolesť a utrpenie, ktoré hriech v nás spôsobil a ktoré sú pevnou 
súčasťou našich životov a našej osobnosti a v spomienka a 
pamäti ostanú v nás naveky, aj vo večnosti. Pred Boha tak 
hriech položil bolestnú voľbu: stať sa človekom a zjednotiť sa 
s každým jedným človekom, aký kedy žil, žije a bude žiť 
vyžaduje, aby na seba prijal aj všetky bolesti a utrpenie, ktoré 
kedy zažil každý jeden človek, aký kedy na tejto zemi žil, žije 
a bude žiť. Bez toho by jednota Boha a človeka nebola nijako 
možná. Ak by sa Boh v človekovi Ježišovi Kristovi nepodujal 
podstúpiť túto nepredstaviteľnú agóniu a vziať na seba ako 
jeden človek bolesť, zúfalstvo, utrpenie,... celého sveta – 
Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil“ 
(Iz 53,4 SSV) – tak by naša spása, naše zbožštenie sa v Bohu 
bolo definitívne nemožné. Toto je to opravdivé, skutočné 
utrpenie, pred ktorým sa Ježiš v agónii potí krvou v Getsema-
noch. A tak zatiaľ čo my hľadíme (zhrozene!) na Ježišovo 
telesné utrpenie a agóniu na kríži, Ježiš v tom istom okamihu, 
vo svojom súkromnom „pekle“, mimo náš čas a náš priestor, 
prežíva agóniu sveta, agóniu hriechu a agóniu zatratenia a 
odlúčenia od Boha, ktorú hriech svetu priniesol a v ktorom 
svet už teraz žije: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 
(Mk 15,34 SSV). V porovnaní s tým sama smrť na kríži je len 
drobná, ani zmienky nie hodná nepríjemnosť… A až potom, 
keď do poslednej kvapky vypil všetko utrpenie sveta a už 
nebolo nič ďalšieho, čo by na Neho mohol Satan uvaliť – a 
Jeho láska stále nevychladla, nepodľahla tomuto obrovskému 
náporu zla, krivdy, utrpenia, nenávisti, rúhania,... – až potom 
môže Ježiš o svojom diele tu, na Zemi, povedať: „"Je 
dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ (Jn 19,30 SSV). 

 

ZMŔTVYCHVSTANIE a UZDRAVOVANIE 

Telesná smrť je len symbolom a znamením opravdivej smrti – 



a tou je odlúčenie od Boha. Preto Písmo hovorí o celom svete z 
nášho pohľadu živých ľudí ako o mŕtvych: „vás, čo ste boli 
mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a 
odpustil nám všetky hriechy“ (Kol 2,13 SSV). A, naopak, o 
niektorých ľuďoch, aj tých, ktorí z nášho pohľadu už zomreli, 
hovorí za istých okolností ako o živých – ak sú v Bohu a majú 
spoločenstvo s Bohom, pretože toto je jediný opravdivý život: 
byť s Bohom, byť v Bohu. Slovami Písma: „Kto počúva moje 
slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na 
súd, ale prešiel zo smrti do života … Kto je moje telo a pije 
moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ 
(Jn 5,24; 6,54 SSV).  

Podobne telesné uzdravovanie je len vonkajším znamením 
opravdivého vnútorného uzdravenia. Pretože uzdravenie tela 
skrze modlitbu a vkladanie rúk je pekná a isto príjemná vec, ale, 
ako hovorí Písmo: „Duch oživuje, telo nič neosoží“ 
(Jn 6,63 SSV) a inde: „Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale 
nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj 
budúci život“ (1 Tim 4,8 SSV). Záleží na uzdravení celého 
človeka, celej našej osobnosti, na úplnom oslobodení a uzdra-
vení z hriechu i všetkých jeho následkov: „oprali si rúcha a 
zbielili ich v Baránkovej krvi“ (Zjv 7,14 SSV). Bez toho by aj to 
najúžasnejšie telesné uzdravenie, áno, ba aj samotné oživenie 
mŕtveho človeka, nemalo žiaden zmysel, ani význam: ožil by 
síce, ale stále by bol rovnako mŕtvy; uzdravil by sa síce telesne, 
ale stále by ostával smrteľne chorý hriechom. 

Rovnako aj Ježišovo telesné zmŕtvychvstanie je len vonkajším 
znamením. Kým Jeho telesná schránka bola pribitá na kríž a tam 
zomrela, tak (povedané viac gréckou terminológiou) Ježišova 
duša podstúpila opravdivú smrť tým, že na seba vzala bolesť a 
utrpenie celého sveta. Ježiš nad touto smrťou zvíťazil, nepodľa-
hol zlu, ale dobrom premohol zlo (porov. Rim 12,21), láskou 
premohol nenávisť a nepriateľstvo (porov. Lk 6.27) a na samom 
konci všetkého Jeho ústa nevolali po pomste a treste za všetko 
toto desivé utrpenie, ktoré sme svojim hriechom každý jeden 
spôsobili, ale vyslovovali ono víťazné: „Pokoj vám!“ (Jn 
20,21.26 SSV). Toto je opravdivé víťazstvo nad opravdivou 
smrťou, opravdivé zmŕtvychvstanie toho, ktorý bol pre nás a 
kvôli nám ponorený do úplnej a opravdivej smrti sveta. To, že 
Ježišovo telo aj fyzicky ožilo a Ježiš vyšiel z Hrobu, je zase len 
vonkajším znamením tohto, našim očiam neviditeľného víťaz-
stva. 

 

NANEBOVSTÚPENIE 

Podobne Ježišovo vystúpenie „do Neba“, ako ho opisuje Písmo: 
„pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí“ 
(Sk 1,9 SSV) je zase len znakom a viditeľným znamením 
opravdivého vystúpenia do Neba, ktoré sa odohralo v okamihu 
Ježišovej telesnej smrti na Kríži a teda v okamihu Jeho víťaz-
stva nad hriechom, kedy sám hovorí „Otče, do tvojich rúk 
porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46 SSV). Vtedy Ježiš víťazne 
vystúpil na Nebesia, „raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s 
krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal 
večné vykúpenie“ (Hebr 9,12 SSV), vtedy definitívne otvoril 
Nebo všetkým, ktorí (z pohľadu nášho sveta) zomreli pred Ním: 
„Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary“ 
(Ef 4,8 SSV) a inde: „Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.  
19 V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení.  20 Oni 
kedysi veriť nechceli“  (1 Pt 3,18-20 SSV). Aj preto Písmo 
veľmi starostlivo rozlišuje čas pred krížom, kedy Ježiš žil s 
učeníkmi – a čas po kríži, kedy sa im už len „zjavoval“: „Po 
svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 
štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve“ 
(Sk 1,3 SSV). Už však nepatril do tohto sveta, už bol u Otca. A 
to posledné „vystúpenie“ k Otcovi – o ktorom hovorí Márii 

Magdaléne: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi“ 
(Jn 20,17 SSV) – je potom už len definitívnou bodkou za Jeho 
pozemským životom v tele Ježiša Krista, nie však za Jeho 
pozemským životom v tele a životoch ľudí, pretože Jeho 
skutočným Telom i naďalej ostáva Cirkev, v ktorej stále žije a 
je prítomný na zemi. Ako Hlava naďalej koná v sviatostiach 
(ktoré samé sú rovnako viditeľnými znameniami neviditeľnej 
reality!) a súčasne v nej a s ňou prežíva a žije všetko, čím ona 
žije a čím žijú jej údy, jednotliví bratia a sestry, „lebo sme 
údmi jeho tela“ (Ef 5,30 SSV). 

Váš Inky 


