
Ježiš odchádza z Nazareta, kde 
vyrastal a vyberá sa na cestu do 
Bethabary. 

V tých dňoch prišiel Ježiš z 
galilejského Nazareta a Ján ho 
pokrstil v Jordáne.  10 Vtom, ako 
vystupoval z vody, videl 
otvorené nebo a Ducha, ktorý 
ako holubica zostupoval na 
neho.  11 A z neba zaznel hlas: 
"Ty si môj milovaný Syn, v tebe 
mám zaľúbenie." 
(Mk 1,9-11 SSV) 



V Bethabare pôsobí Ježišov 
bratranec, prorok Ján Krstiteľ. 
Je to frekventované miesto, kadiaľ 
vedie brod cez Jordán, chodí tadiaľ 
veľa ľudí, zrejme preto si ho Ján 
Krstiteľ vybral ako svoje 
pôsobisko. 

V tých dňoch prišiel Ježiš z 
galilejského Nazareta a Ján ho 
pokrstil v Jordáne.  10 Vtom, ako 
vystupoval z vody, videl 
otvorené nebo a Ducha, ktorý 
ako holubica zostupoval na 
neho.  11 A z neba zaznel hlas: 
"Ty si môj milovaný Syn, v tebe 
mám zaľúbenie." 
(Mk 1,9-11 SSV) 

Bethabara 



Ježiš prichádza k Jánovi a Ján Ho 
pokrstí. 
JÁN pripravoval cestu Mesiášovi, čiže Kristovi, čiže 
Božiemu Záchrancovi sveta.  S Ježišom sa možno 
dovtedy nikdy osobne nestretol a asi ani nevedel, že 
tým Mesiášom bude práve jeho bratranec…  
JEŽIŠ – Boh, ktorý prišiel na zem byť Mesiášom – 
krstom v Jordáne začína svoje dielo záchrany ľudstva.  

V tých dňoch prišiel Ježiš z 
galilejského Nazareta a Ján ho 
pokrstil v Jordáne.  10 Vtom, ako 
vystupoval z vody, videl 
otvorené nebo a Ducha, ktorý 
ako holubica zostupoval na 
neho.  11 A z neba zaznel hlas: 
"Ty si môj milovaný Syn, v tebe 
mám zaľúbenie." 
(Mk 1,9-11 SSV) 



Ihneď po krste Ježiš odchádza na 
Judejskú púšť. 

„A hneď ho Duch hnal na púšť.  
13 Na púšti bol štyridsať dní a 
satan ho pokúšal. Bol medzi 
divou zverou a anjeli mu 
posluhovali.“  
(Mk 1,12-13 SSV) 



Tam sa 40 dní v pôste a modlitbe 
pripravuje na svoju prácu, ktorú 
onedlho začne. 

„A hneď ho Duch hnal na púšť.  
13 Na púšti bol štyridsať dní a 
satan ho pokúšal. Bol medzi 
divou zverou a anjeli mu 
posluhovali.“  
(Mk 1,12-13 SSV) 

Judejská púšť 



KAM sa po skončení týchto dní 
Ježiš vybral? 



Ježiš sa z púšte vrátil späť do 
Bethabary, kde bol pokrstený. 
PREČO? 

„Keď na druhý deň videl, ako k 
nemu prichádza Ježiš, zvolal: 
"Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma 
hriech sveta.  30 Toto je ten, o 
ktorom som hovoril: Po mne 
prichádza muž, ktorý je predo 
mnou, lebo bol prv, ako ja.  31 
Ani ja som ho nepoznal, ale 
preto som prišiel a krstím 
vodou, aby sa on stal známym 
Izraelu."  32 Ján vydal 
svedectvo: "Videl som Ducha, 
ktorý ako holubica zostupoval z 
neba a spočinul na ňom.  33 Ani 
ja som ho nepoznal, ale ten, čo 
ma poslal krstiť vodou, mi 
povedal: “Na koho uvidíš 
zostupovať Ducha a spočinúť 
na ňom, to je ten, čo krstí 
Duchom Svätým.”  34 A ja som 
to videl a vydávam svedectvo, 
že toto je Boží Syn."“  
(Jn 1,29-34 SSV) 



Pretože presne toto bolo to správne miesto, kde 
Ježiš mal a mohol začať svoje dielo. Ján Mu 
pripravoval cestu, pôdu, svedčil o Ňom – a 
pripravil Mu aj prvých učeníkov, čiže žiakov, 
nasledovníkov a spolupracovníkov. 

„Keď na druhý deň videl, ako k 
nemu prichádza Ježiš, zvolal: 
"Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma 
hriech sveta.  30 Toto je ten, o 
ktorom som hovoril: Po mne 
prichádza muž, ktorý je predo 
mnou, lebo bol prv, ako ja.  31 
Ani ja som ho nepoznal, ale 
preto som prišiel a krstím 
vodou, aby sa on stal známym 
Izraelu."  32 Ján vydal 
svedectvo: "Videl som Ducha, 
ktorý ako holubica zostupoval z 
neba a spočinul na ňom.  33 Ani 
ja som ho nepoznal, ale ten, čo 
ma poslal krstiť vodou, mi 
povedal: “Na koho uvidíš 
zostupovať Ducha a spočinúť 
na ňom, to je ten, čo krstí 
Duchom Svätým.”  34 A ja som 
to videl a vydávam svedectvo, 
že toto je Boží Syn."“  
(Jn 1,29-34 SSV) 



K Ježišovi sa pridávajú prví dvaja z 
Jánových žiakov (učeníkov): 

„V nasledujúci deň Ján zasa stál 
s dvoma zo svojich učeníkov.  36 
Keď videl Ježiša ísť okolo, 
povedal: "Hľa, Boží Baránok."  
37 Tí dvaja učeníci počuli, čo 
hovorí, a išli za Ježišom.  38 Ježiš 
sa obrátil a keď videl, že idú za 
ním, opýtal sa ich: "Čo 
hľadáte?" Oni mu povedali: 
"Rabbi - čo v preklade 
znamená: Učiteľ -, kde bývaš?"  
39 Odpovedal im: "Poďte a 
uvidíte!" Šli teda, videli, kde 
býva, a zostali v ten deň u 
neho. Boli asi štyri hodiny 
popoludní.  40 Jeden z tých 
dvoch, čo to počuli od Jána a 
nasledovali Ježiša, bol Ondrej, 
brat Šimona Petra.“   
(Jn 1,35-40 SSV) 

Ich veta „Učiteľ, kde 
bývaš?“ je jasnou 

žiadosťou o prijatie za 
učeníkov, pretože v 

rabínskej tradícii Izraela 
učeníci sa od rabínov učili 
tak, že s nimi žili, slúžili im 

a boli nimi vyučovaní 
nielen lekciami, ale ešte 

viac odpozerávaním 
života a postojov svojho 

učiteľa ako živého vzoru. 
Obaja nakoniec takto žili 

aj sami s Jánom ako 
Jánovi učeníci. Ježiš ich 
žiadosť, aby sa stal ich 

učiteľom a oni Jeho 
učeníkmi, prijíma. 

 



K Ježišovi sa pridávajú prví dvaja z 
Jánových žiakov (učeníkov). 
 
Keďže Ján mal mnohých žiakov, ktorí pri ňom či 
už trvalo, alebo na čas ostávali + „zástupy“ tých, 
ktorí sa iba na čas zdržali cestou a vypočuli si ho, 
je v podstate isté, že v Bethabare vzniklo niečo 
ako improvizovaná osada, v ktorej Ján a títo 
ľudia žili. 

 
Tam niekde v tom čase prebýval aj 
Ježiš a teraz sa k Nemu pridali aj 
Ján a Ondrej. 

„V nasledujúci deň Ján zasa stál 
s dvoma zo svojich učeníkov.  36 
Keď videl Ježiša ísť okolo, 
povedal: "Hľa, Boží Baránok."  
37 Tí dvaja učeníci počuli, čo 
hovorí, a išli za Ježišom.  38 Ježiš 
sa obrátil a keď videl, že idú za 
ním, opýtal sa ich: "Čo 
hľadáte?" Oni mu povedali: 
"Rabbi - čo v preklade 
znamená: Učiteľ -, kde bývaš?"  
39 Odpovedal im: "Poďte a 
uvidíte!" Šli teda, videli, kde 
býva, a zostali v ten deň u 
neho. Boli asi štyri hodiny 
popoludní.  40 Jeden z tých 
dvoch, čo to počuli od Jána a 
nasledovali Ježiša, bol Ondrej, 
brat Šimona Petra.“   
(Jn 1,35-40 SSV) 



Tretí  
a najdôležitejší 
učeník:  
Šimon, ktorému 
Ježiš hneď na 
začiatku 
predpovedá meno 
„Kéf“, „Kéfas“, 
grécky „Peter“, čo 
znamená „Skala“. 
 
Tým predpovedá, 
čím Šimon bude: 
Prvým pápežom 
Ježišovej 
Katolíckej Cirkvi. 

„On [Ondrej] hneď vyhľadal 
svojho brata Šimona a povedal 
mu: "Našli sme Mesiáša," čo v 
preklade znamená Kristus.  42 A 
priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa 
naňho zahľadel a povedal: "Ty 
si Šimon, syn Jánov, ale budeš 
sa volať Kéfas," čo v preklade 
znamená Peter.“  
(Jn 1,41-42 SSV) 

Vzhľadom na Ondreja je celkom 
pravdepodobné, že aj Šimon bol 
v tej chvíli Jánovým učeníkom. V 
onej dobe bolo celkom bežné, 
že človek strávil nejaký čas ako 
žiak niektorého rabína a potom 
sa vrátil späť, aby si založil 
rodinu a rozbehol svoj vlastný 
život. 



Tretí  
a najdôležitejší 
učeník:  
Šimon, ktorému 
Ježiš hneď na 
začiatku 
predpovedá meno 
„Kéf“, „Kéfas“, 
grécky „Peter“, čo 
znamená „Skala“. 
 
Tým predpovedá, 
čím Šimon bude: 
Prvým pápežom 
Ježišovej 
Katolíckej Cirkvi. 

„On [Ondrej] hneď vyhľadal 
svojho brata Šimona a povedal 
mu: "Našli sme Mesiáša," čo v 
preklade znamená Kristus.  42 A 
priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa 
naňho zahľadel a povedal: "Ty 
si Šimon, syn Jánov, ale budeš 
sa volať Kéfas," čo v preklade 
znamená Peter.“  
(Jn 1,41-42 SSV) 

Vzhľadom na Ondreja je celkom 
pravdepodobné, že aj Šimon bol 
v tej chvíli Jánovým učeníkom. V 
onej dobe bolo celkom bežné, 
že človek strávil nejaký čas ako 
žiak niektorého rabína a potom 
sa vrátil späť, aby si založil 
rodinu a rozbehol svoj vlastný 
život. 

Toto je dôležité. 
Odhaľuje totiž, že Ježiš mal 

už v tej dobe jasnú 
predstavu, čo robí a na čom 

práve začína pracovať. 



„Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel 
do Galiley a hlásal Božie 
evanjelium“  
(Mk 1,14 SSV).  

Zdá sa, že Ježiš ostal na tomto mieste s najmenej 
týmito tromi učeníkmi nie krátky čas. 
 
Ak teda nepredpokladáme, že Jána uväznili hneď na 
druhý deň, ostáva nám už len predpoklad, že Ježiš 
prinajmenšom pár dní, možno aj týždňov zotrval v 
Bethabare, kde Ján krstil.  



„Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel 
do Galiley a hlásal Božie 
evanjelium“  
(Mk 1,14 SSV).  

Ale keď Jána uväznili – a „tábor“, ktorý v Bethabare 
isto existoval a v ktorom býval Ján, jeho učeníci, ale 
kde nejaký čas táborili aj tí, ktorí prišli za ním, aby ho 
počuli, sa začal rozchádzať – rozhodol sa aj Ježiš odísť 
preč.  
 
Kam?  
No predsa do Galilei.  
 
Prečo práve tam?  
No pretože odtiaľ pochádzali aj Peter a Ondrej a aj 
sám Ježiš.  
 
Vyzerá to najskôr tak, že Ježiša obaja pozvali v štýle 
„Poď, budeš bývať u nás a budeš nás ďalej učiť!“ 



„Na druhý deň sa Ježiš rozhodol 
odísť do Galiley. Stretol Filipa a 
povedal mu: "Poď za mnou!"  44 
Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a 
Petrovho mesta.  45 Filip sa stretol s 
Natanaelom a povedal mu: "Našli 
sme toho, o ktorom písal Mojžiš v 
Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho 
syna z Nazareta."  46 Natanael mu 
vravel: "Môže byť z Nazareta niečo 
dobré?!" Filip mu odpovedal: "Poď 
a uvidíš!"  47 Keď Ježiš videl 
prichádzať Natanaela, povedal o 
ňom: "Toto je pravý Izraelita, v 
ktorom niet lesti."  48 Natanael sa 
ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" 
Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, 
ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod 
figovníkom."  49 Natanael mu 
povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si 
kráľ Izraela!"“  
(Jn 1,43-49 SSV) 

Pred odchodom sa k Ježišovej skupine pridávajú ďalší 
dvaja učeníci: Natanael, ktorého ostatné evanjeliá 
volajú priezviskom Bartolomej (bar Tolmaj, čiže syn 
Tolmajov) a Filip: 

Filip je z Betsaidy. 
Natanael, nazývaný 

ostatnými 
evanjeliami 

menom po otcovi 
Bartolomej (bar 

Tolmaj, syn 
Tolmajov) je z Káne 

Galilejskej. Obaja 
sú tiež Galilejčania. 
Čo vysvetľuje, ako 

sa k Ježišovi 
dostali: ako 

spolupútnici s Ním 
a s Ondrejom, 

Šimonom a Jánom 
na ceste domov, do 

Galilei. 



„Na tretí deň bola v Káne 
Galilejskej svadba. Bola tam aj 
Ježišova matka.  2 Na svadbu 
pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov“  
(Jn 2,1-2 SSV). 

Keďže Kána leží len 
kúsok od Nazareta, 
kde je Ježiš doma, 
vyberajú sa najprv 
týmto smerom, do 
Ježišovho a 
Bartolomejovho 
kraja.  
Cesta z Bethabary 
do Káne meria 
zhruba 150 
kilometrov.  
Pokiaľ nekráčali ako 
na manévroch, tak 
pri prejdení 
dvadsiatich 
kilometrov denne 
im táto cesta 
zabrala približne 
jeden týždeň. 
Týždeň vyplnený 
rozhovormi, 
vyučovaním,… 



„Na tretí deň bola v Káne 
Galilejskej svadba. Bola tam aj 
Ježišova matka.  2 Na svadbu 
pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov“  
(Jn 2,1-2 SSV). 

Po príchode určite strávili nejaký čas na zvítanie sa 
Ježiša s Jeho Matkou a s Jeho „bratmi“, čiže 
príbuznými, s Jeho klanom – podobne Bartolomej 
so svojou rodinou.  
 
Pobyt v Nazarete a v Káne sa tak môže rátať 
prinajmenšom na dni, ak nie týždne – aj vzhľadom 
na svadbu, ktorá tiež isto nejakých pár dní trvala.  
 
Bartolomejova osoba vysvetľuje, prečo na svadbu v 
jeho rodisku, v Káne, pozvali s Bartolomejom aj 
Ježiša a ostatných učeníkov, ako aj Ježišovu Matku a 
Jeho „bratov“  
– aj keď z Nazareta do Káne je to len desať 
kilometrov a obe rodiny sa pokojne mohli poznať už 
dávno predtým. 



„Na tretí deň bola v Káne 
Galilejskej svadba. Bola tam aj 
Ježišova matka.  2 Na svadbu 
pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov“  
(Jn 2,1-2 SSV). 

Ale moment… Čo ten „tretí deň“? 

Kána Galilejská 



„Na tretí deň bola v Káne 
Galilejskej svadba. Bola tam aj 
Ježišova matka.  2 Na svadbu 
pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov“  
(Jn 2,1-2 SSV). 

Ale moment… Čo ten „tretí deň“? 

V skutočnosti v kultúre Ježišovej doby slovo „tretí deň“ 
vyjadruje niečo podobné, ako keď dnes niekto povie „v 
hodine dvanástej“: je to deň s veľkým „D“, v ktorom sa 
dejú dôležité veci:  

na „tretí deň“ Abrahám uvidí Móriju, kde má 
obetovať Izáka,  
na „tretí deň“ sa Lában dozvie o úteku Jakuba,  
na „tretí deň“ zákerne povraždia Jakubovi synovia 
Hemora a Sichemčanov,  
na „tretí deň“ sa splnia Jozefove predpovede pekárovi 
a čašníkovi faraóna,  
na „tretí deň“ zostupuje Boh na vrch Sinaja,…  

Tretí deň je spôsob, ako symbolicky naznačiť: „Pozor, 
veci sa dávajú do pohybu!“  

V tomto prípade je tiež „tretí deň“ dňom, kedy sa veci 
dávajú do pohybu: Ježiš koná svoje prvé znamenie. A v 
tomto kontexte to naozaj môže byť aj úplne prvý 
zázrak, ktorý sa Jeho rukami deje: „A jeho učeníci 
uverili v neho.“ (Jn 2,11 SSV) 



„Na tretí deň bola v Káne Galilejskej 
svadba. Bola tam aj Ježišova matka.  2 
Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho 
učeníkov.  3 Keď sa minulo víno, povedala 
Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína."  4 
Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do 
toho, žena? Ešte neprišla moja hodina."  
5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: 
"Urobte všetko, čo vám povie!"  6 Stálo 
tam šesť kamenných nádob na vodu, 
ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo 
zvykom u Židov, každá na dve až tri 
miery.  7 Ježiš im povedal: "Naplňte 
nádoby vodou!" A naplnili ich až po 
okraj.  8 Potom im povedal: "Teraz 
načrite a zaneste starejšiemu!" A oni 
zaniesli.  9 Keď starejší ochutnal vodu 
premenenú na víno - on nevedel, skade 
je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to 
vedeli -, zavolal si ženícha  10 a vravel 
mu: "Každý človek podáva najprv dobré 
víno a horšie až potom, keď si hostia 
upili. Ty si zachoval dobré víno až 
doteraz."  11 Toto urobil Ježiš v Káne 
Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil 
svoju slávu. A jeho učeníci uverili v 
neho.“  
(Jn 2,1-11 SSV) 

Ježiš koná svoj prvý zázrak – ktorý je súčasne 
znamením. 

ZNAMENIE – gr. semeion – znamená skutok, ktorý nemusí 
byť nutne zázračný, ale vždy má v sebe symbolickú hodnotu, 
čosi symbolicky naznačuje. 

Premenenie vody na víno je teda: 

ZÁZRAK – Ježiš prvý raz odhaľuje moc, ktorú má; 
ZNAMENIE – samotná udalosť v sebe ukrýva 
symboliku, ktorá niečo naznačuje. 

Mária, svadba, voda, víno,… akú symboliku by 
ste v tomto znamení našli? 



„Potom zišiel on i jeho matka a 
bratia i jeho učeníci do 
Kafarnauma, kde zostali niekoľko 
dní.“  
(Jn 2,12 SSV) 

Po svadbe konečne všetci odchádzajú do 
Kafarnauma, pretože aj ostatní učeníci sa už 
chcú dostať domov k rodinám 

Potom sa Matka a „bratia“ vrátili späť, do 
Nazareta. 



„Keď sa Ježiš dopočul, že Jána 
uväznili, odobral sa do Galiley.  13 
Opustil Nazaret a prišiel bývať do 
pobrežného mesta Kafarnaum,  14 v 
končinách Zabulon a Neftali, aby sa 
splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:  15 
"Krajina Zabulon a krajina Neftali, 
na ceste k moru, za Jordánom, 
Galilea pohanov!  16 Ľud bývajúci v 
temnotách uvidel veľké svetlo. 
Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v 
temnom kraji smrti."  17 Od tej 
chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo."   
(Mt 4,12-17 SSV) 

Ježiš ostal v Kafarnaume u Šimonovcov, spoločne 
so svojimi učeníkmi. Dôkazom toho je fakt, že 
„Ježišovým mestom“ sa stal práve Kafarnaum, 
kde býval v Šimonovom dome. Aj preto Ježiš 
sám o sebe hovorí:  

„Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale 
Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Mt 8,20 SSV)  

– nie preto, že by bolo túlajúcim sa 
bezdomovcom, ale preto, že v skutočnosti nemá 
vlastné bývanie, kde by žiaci mohli s Ním žiť, 
sám žije u jedného zo svojich žiakov, u Šimona. 
Ježiš zrejme ostáva v Kafarnaume celkom dlhý 
čas a tam vyučuje svojich učeníkov. 

Múzeum, postavené nad 
zachovanými základmi Petrovho 
domu v Kafarnaume, kde Ježiš býval. 

Šimom, Ondrej, Jakub a Ján, zdá sa, mali spoločnú 
rybársku firmu, v ktorej zamestnávali aj ďalších 

zamestnancov. Neboli to teda úplne chudobní ľudia 
a Ježiš im tým, že u Petra býval, nebol po tejto 

stránke na ťarchu. 



„V sobotu vošiel do synagógy a učil.  
22 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil 
ako ten, čo má moc, a nie ako 
zákonníci.  23 A práve bol v ich 
synagóge človek posadnutý nečistým 
duchom. Ten vykríkol:  24 "Čo ťa do 
nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás 
zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý."  25 
Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z 
neho!"  26 Nečistý duch ním 
zalomcoval a s veľkým krikom z neho 
vyšiel.  27 Všetci sa čudovali a jeden 
druhého sa vypytovali: "Čo je to? 
Nové učenie s mocou! Aj nečistým 
duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ 
(Mk 1,21-27 SSV) 

Počas tohto pobytu sa dejú aj udalosti, o ktorých 
čítame u Marka a ktorých ich podáva v redakčne 
upravenom a zhustenom súhrne (podobne ako 
to už urobil Ján so svojimi „dňami“). 

Ježiš sa predstavuje v miestnej synagóge – resp. 
Peter Ho určite nadšene predstavuje svojim 
rodákom a príbuzenstvu. 

Petrov dom 

synagóga 

V Izraeli bol len jediný Chrám, v 
Jeruzaleme. Chodilo sa doň len 

niekoľkokrát do roka na veľké sviatky. 
V bežné soboty sa Židia schádzali na 

modlitbu a čítanie z Písma v 
synagógach (rovnako ako my v nedeľu 

v kostoloch na sv. omši) 



„29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s 
Jakubom a Jánom do Šimonovho a 
Ondrejovho domu.  30 Šimonova 
testiná ležala v horúčke. Hneď mu 
povedali o nej.  31 Pristúpil k nej, chytil 
ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju 
opustila a ona ich obsluhovala.  32 Keď 
sa zvečerilo, po západe slnka, 
prinášali k nemu všetkých chorých a 
posadnutých zlými duchmi.  33 A celé 
mesto sa zhromaždilo pri dverách.  34 I 
uzdravil mnohých, ktorých trápili 
rozličné neduhy, a vyhnal mnoho 
zlých duchov a nedovolil im  
hovoriť, lebo ho poznali.“ 
(Mk 1,29-34 SSV) 
 

Po návrate domov Ježiš uzdravuje Petrovu 
svokru. 

Je jasné, že sa aj toto hneď roznesie. 

Počas celej noci potom Ježiš v Petrovom dome 
prijíma ľudí trpiacich všetkými možnými 
neduhmi a uzdravuje ich.  

V sobotu bola (ako dnes v nedeľu) 
zakázaná akákoľvek práca. 

Pretože u Židov sa deň začínal a končil 
večerom,  po zotmení sa začal pre 
Židov už všedný !robotný“ deň – a 

preto konečne mohli ísť za Ježišom a 
prosiť od Neho uzdravenie. 



„ 35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal 
a vyšiel von. Utiahol sa na pusté 
miesto a tam sa modlil.  36 Šimon a 
tí, čo boli s ním pobrali sa za ním.  
37 Keď ho našli, povedali mu: 
"Všetci ťa hľadajú."  38 On im 
odvetil: "Poďme inde, do susedných 
dedín, aby som aj tam kázal, veď na 
to som prišiel."  39 A chodil po celej 
Galilei, kázal v ich synagógach a 
vyháňal zlých duchov.“  
(Mk 1,35-39 SSV) 

Vzhľadom na to, že nie všetci učeníci sú z Kafarnauma, 
ale Filip je z Betsaidy (ktorá je Šimonovým a 
Ondrejovým rodiskom), Bartolomej z Káne, sám Ježiš z 
Nazareta,… je len logické, že ho táto situácia postupne 
privedie do miest, kde majú svoje korene Jeho učeníci 
– a že Jeho učeníci túžia, aby aj ich rodiny a ich obce a 
mestá spoznali Ježiša, „Baránka Božieho“, ohláseného 
Jánom, potvrdeného znameniami, Mesiáša a Pána! 

Plus, je to v súlade s Ježišovým zámerom učiť a hlásať 
Evanjelium, takže sa vydávajú na „turné“ po známych 
a po okolitých dedinách. 



„Blízko bola židovská Veľká noc a 
Ježiš vystúpil do Jeruzalema“  
(Jn 2,13 SSV) 

Ježiš sa po čase, ktorý 
strávil s učeníkmi v 
Galilei, vydáva na cestu 
do Jeruzalema. Počas nej 
sám ohlasuje Evanjelium 
v mestách a dedinách, 
kam cestou zavíta,  

ale posiela aj svojich 
učeníkov na „pastoračnú 
prax“ „do každého mesta 
a na každé miesto, kam 
sa sám chystal ísť“ (Lk 
10,1 SSV)  

so slovami „k pohanom 
nezabočujte a do 
samarijských miest 
nevchádzajte;  choďte 
radšej k ovciam 
strateným z domu 
Izraela!“  (Mt 10,5-6 
SSV). 



„Odišli odtiaľ a prechádzali 
Galileou. Nechcel však, aby o tom 
niekto vedel,  lebo učil svojich 
učeníkov.“  
(Mk 9,30-31 SSV) 
 
„Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do 
dedín okolo Cézarey Filipovej. 
Cestou … ich začal poúčať.“  
(Mk 8,27.31 SSV) 
 

Učeníci teda sprevádzajú Ježiša po ceste do 
Jeruzalema a Ježiš aj túto cestu využíva na ich 
vyučovanie a formovanie. Čo nám odhaľuje dôležitú 
vec:  

Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že Ježiš bol 
potulný kazateľ, ktorý po námestiach a uliciach 
vykrikoval zvesť o Božom kráľovstve a kázal náhodne 
zhromaždeným zástupom, v skutočnosti to bolo inak. 
Zdá sa, že väčšinu svojho času Ježiš trávil doma, v 
Galilei, so svojimi učeníkmi a vyučoval ich.  



„Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol 
k moru. Šiel za ním veľký zástup z 
Galiley a Judey i z Jeruzalema a z 
Idumey; ba aj zo zajordánskych 
krajov a z okolia Týru a Sidonu“  
(Mk 3,7-8 SSV),  
 
„Vošiel do domu a znova sa zišiel 
toľký zástup, že si nemohli ani 
chleba zajesť“  
(Mk 3,20 SSV),  
 
„On im povedal: "Poďte vy sami do 
ústrania na pusté miesto a trochu si 
odpočiňte." Lebo stále prichádzalo 
a odchádzalo mnoho ľudí a nemali 
sa kedy ani najesť.  32 Odišli teda 
loďou na pusté miesto do samoty.  
33 Ale videli ich odchádzať a mnohí 
sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli 
zo všetkých miest a predstihli ich“   
(Mk 6,31-33 SSV). 

Oné „zástupy“ a „putovanie“ boli skôr vedľajším 
efektom Ježišových pútí z Galilei na sviatky do 
Jeruzalem.  

Bolo len prirodzené, že v zástupe pútnikov, tiahnucich 
do Jeruzalema, sa ľudia okolo „slávneho rabbiho“ 
Ježiša zhromažďovali a počúvali Ho a On im kázal. To 
sú tie zástupy, o ktorých Písmo hovorí.  

Podobne to bolo aj v samotnej Galilei, kde Ježiš 
pôsobil ako senzácia a ľudia Ho vyhľadávali 



„Potom si Pán vyvolil iných 
sedemdesiatich dvoch a po dvoch 
ich poslal pred sebou do každého 
mesta a na každé miesto, kam sa 
sám chystal ísť.  2 A povedal im: 
"Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo. Preto proste Pána žatvy, aby 
poslal robotníkov na svoju žatvu!  3 
Choďte! Hľa, posielam vás ako 
baránkov medzi vlkov.  4 Nenoste 
mešec ani kapsu, ani obuv a cestou 
nikoho nepozdravujte!  5 Keď 
vojdete do niektorého domu, najprv 
povedzte: “Pokoj tomuto domu!”  6 
Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj 
na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k 
vám.  7 V tom dome potom ostaňte, 
jedzte a pite, čo majú, lebo 
robotník si zaslúži svoju mzdu. 
Neprechádzajte z domu do domu!  
8 A keď prídete do niektorého 
mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám 
predložia,  9 uzdravujte chorých, čo 
sú v ňom, a povedzte im: “Priblížilo 
sa k vám Božie kráľovstvo.”“ 
(Lk 10,1-9 SSV) 

Ježišov dôraz počas tých troch rokov teda neleží na 
zástupoch ani na ohlasovaní, ale na učeníkoch a 
vyučovaní.  

Postupne Ježiš tvorí okolo seba zaujímavú štruktúru: 

- najpočetnejšia je skupina sedemdesiatich dvoch 
učeníkov,  

ktorá ale s výnimkou misijnej úlohy v Lukášovi nikde 
nezohráva nejakú podstatnejšiu úlohu – možno aj 
preto, že sa časom vytratila: „Keď to počuli jeho 
učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to 
môže počúvať?!"  … Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov 
opustili a viac s ním nechodili“ (Jn 6,60.66 SSV)  

– aj keď niektorí sa časom mohli znova vrátiť, ako 
uvidíme na Turice, kde vo Večeradle okrem 
Jedenástich bolo ešte zhruba sto ďalších ľudí, 
učeníkov. 



„V tých dňoch vyšiel na vrch modliť 
sa a strávil celú noc v modlitbe s 
Bohom.  13 Keď sa rozodnilo, zavolal 
si učeníkov a vyvolil si z nich 
Dvanástich, ktorých nazval 
apoštolmi:  14 Šimona, ktorému dal 
meno Peter, a jeho brata Ondreja, 
Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja,  
15 Matúša, Tomáša, Jakuba 
Alfejovho, Šimona, ktorého volali 
Horlivec,  16 Júdu Jakubovho a 
Judáša Iškariotského, ktorý sa stal 
zradcom.“   
(Lk 6,12-16 SSV) 
 
„Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy 
chcete odísť?"  68 Odpovedal mu 
Šimon Peter: "Pane, a ku komu by 
sme išli? Ty máš slová večného 
života.  69 A my sme uverili a 
spoznali, že ty si Boží Svätý."“  
 (Jn 6,67-69 SSV) 

Užšia, bližšia a 
dôležitejšia je 
skupina 
Dvanástich 
učeníkov, zvaných 
apoštolmi. 

Dvanásti tvoria 
pevné a stabilné 
jadro a stoja 
spoločne s 
Ježišom v centre 
evanjelií. Sú dosť 
pevní a dosť 
dôverujúci 
Kristovi, aby s 
Ním vytrvali 
takmer až do 
konca, ako znova 
svedčí Ján. 

Tomáš Ján 
Zebedejov

Tadeáš

Filip Šimon
Kananejský

Natanael /
Bartolomej

Jakub 
Zebedejov

Ondrej Matúš

Peter /
Šimon

Jakub
Alfejov

Judáš



„O šesť dní vzal Ježiš so sebou 
Petra, Jakuba a jeho brata Jána a 
vyviedol ich na vysoký vrch do 
samoty.  2 Tam sa pred nimi 
premenil.”  
(Mt 17,1-2 SSV) 
 
„A nikomu nedovolil ísť za sebou, 
iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu 
bratovi Jánovi.  38 Keď prišli k domu 
predstaveného synagógy, videl 
rozruch, plač a veľké bedákanie.“  
(Mk 5,37-38 SSV) 
 
„Vzal so sebou Petra, Jakuba a 
Jána. I doľahla naňho hrôza a 
úzkosť.  34 Vtedy im povedal: "Moja 
duša je smutná až na smrť. Ostaňte 
tu a bdejte!““  
(Mk 14,33-34 SSV) 

Medzi nimi je 
jedna ešte užšia 
skupinka, iba 
traja, ktorí sú 
Ježišovi blízko 
tam, kde iní 
ostávajú v pozadí  

– pri Premenení 
na Hore (Mk 9,2),  

alebo počas 
agónie v 
Getsemanoch 
(Mk 14,33nn):  

Peter, Jakub a 
Ján. 

Tomáš Ján 
Zebedejov

Tadeáš

Filip Šimon
Kananejský

Natanael /
Bartolomej

Jakub 
Zebedejov

Ondrej Matúš

Peter /
Šimon

Jakub
Alfejov

Judáš



„Ty si Peter a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu.  19 Tebe dám 
kľúče od nebeského kráľovstva: čo 
zviažeš na zemi, bude zviazané v 
nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude 
rozviazané v nebi“  
(Mt 16,18-19 SSV) 
 
porov.: 
 
„V ten deň zavolám svojho 
služobníka Eliakima, syna Helkiáša,  
21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, 
opášem ho tvojím pásom a dám 
mu do rúk tvoju moc. I bude otcom 
obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu 
domu.  22 Dám mu na plece kľúč 
Dávidovho domu, keď otvorí, nikto 
nezavrie, a keď zavrie, nikto 
neotvorí“ 
(Iz 22,20-22 SSV) 

A spomedzi nich 
troch je nakoniec 
„prvý Šimon, 
zvaný Peter“, 
ktorému Ježiš 
zveruje „kľúče od 
Kráľovstva” ... 

Tomáš Ján 
Zebedejov

Tadeáš

Filip Šimon
Kananejský

Natanael /
Bartolomej

Jakub 
Zebedejov

Ondrej Matúš

Peter /
Šimon

Jakub
Alfejov

Judáš

Ježiš pri 
ustanovovaní 

Šimona do 
funkcie a úradu 
Petra, „Skaly“, 

používa starobylý 
text 

ustanovovania 
vezíra (šéfa vlády 
a zástupcu kráľa), 
uvedený v Starom 

zákone. 



„ 15 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."  16 Opýtal sa 
ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, 
miluješ ma?" On mu odpovedal: 
"Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám 
rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje 
ovce!"  17 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!““ 
(Jn 21,15-17 SSV) 

A spomedzi nich 
troch je nakoniec 
„prvý Šimon, 
zvaný Peter“, 
ktorému Ježiš 
zveruje „kľúče od 
Kráľovstva” …  

… a svoj vlastný 
úrad Pastiera  

(porov.: „Ja som 
dobrý pastier. Poznám 
svoje a moje poznajú 
mňa,  15 ako mňa 
pozná Otec a ja 
poznám Otca. Aj svoj 
život položím za ovce. 
Mám aj iné ovce, 
ktoré nie sú z tohoto 
ovčinca. Aj tie musím 
priviesť a budú počuť 
môj hlas; a bude 
jedno stádo a jeden 
pastier“ (Jn 10,14-16 
SSV)) 

Tomáš Ján 
Zebedejov

Tadeáš

Filip Šimon
Kananejský

Natanael /
Bartolomej

Jakub 
Zebedejov

Ondrej Matúš

Peter /
Šimon

Jakub
Alfejov

Judáš

Vážnosť a slávnostnosť tohto aktu 
podtrháva aj to, že Ježiš ho opakuje 

trikrát – a týmto trojnásobným 
úkonom vymenúva pred odchodom 
zo Zeme Petra na svoje miesto – ako 
svojho námestníka v úrade Pastiera. 



„ 15 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."  16 Opýtal sa 
ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, 
miluješ ma?" On mu odpovedal: 
"Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám 
rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje 
ovce!"  17 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!““ 
(Jn 21,15-17 SSV) 

A spomedzi nich 
troch je nakoniec 
„prvý Šimon, 
zvaný Peter“, 
ktorému Ježiš 
zveruje „kľúče od 
Kráľovstva” …  

… a svoj vlastný 
úrad Pastiera  

(porov.: „Ja som 
dobrý pastier. Poznám 
svoje a moje poznajú 
mňa,  15 ako mňa 
pozná Otec a ja 
poznám Otca. Aj svoj 
život položím za ovce. 
Mám aj iné ovce, 
ktoré nie sú z tohoto 
ovčinca. Aj tie musím 
priviesť a budú počuť 
môj hlas; a bude 
jedno stádo a jeden 
pastier“ (Jn 10,14-16 
SSV)) 

Vážnosť a slávnostnosť tohto aktu 
podtrháva aj to, že Ježiš ho opakuje 

trikrát – a týmto trojnásobným 
úkonom vymenúva pred odchodom 
zo Zeme Petra na svoje miesto – ako 
svojho námestníka v úrade Pastiera. 

Meno „Peter“, alebo, ako ho 
vyslovuje Pavol, „Kéfas“, je 

označením tohto Šimonovho 
úradu, ktorý mu Ježiš zveril. Aj 

preto je na rozdiel od ostatných 
mien preložené do gréčtiny ako 
Petros. Na rozdiel od Šavla (čiže 

Saula), ktorý si ako rímske meno 
vyberie Paulus jednoducho 

preto, že znie podobne, 
Šimonovo meno Kéfas, Skala, sa 

neprepíše nejakým podobne 
znejúcim rímskym, či gréckym 

tvarom, ale významovým 
prekladom: Petros. To preto, že 

tu záleží nie na zvuku, ale na 
význame: je to označenie 

zásadného úradu, zásadnej 
inštitúcie, ktorú Ježiš ustanovil: 

úradu Skaly, Petra, dnešnou 
rečou: pápeža. 



„Jedenásti učeníci odišli do Galiley 
na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 
Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no 
niektorí pochybovali.  18 Ježiš 
pristúpil k nim a povedal im: "Daná 
mi je všetka moc na nebi i na zemi.  
19 Choďte teda, učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca i Syna i 
Ducha Svätého  20 a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal. A hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta."“   
(Mt 28,16-20 SSV) 

Toto je teda výsledná situácia, ktorou sa končí Ježišovo 
poslanie na Zemi. 

Po štyroch dňoch Veľkej Noci, ktoré spečatili Ježišovo 
dielo, tu máme výsledok tohto diela. 

Zanecháva po sebe 

nie mesto, či nejakú stavbu; 
nie nejakú ríšu; 
ani nie knihy Biblie (Nového Zákona). 

Zanecháva po sebe Jedenástich ľudí, ktorým zveruje 
svoje poslanie, aby ho z Jeho poverenia konali a 
garantuje im, že bude s nimi po všetky dni až do 
samého skončenia sveta. 



Čo teda presne 
Ježiš tie tri 
roky robil? 





„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev a 
pekelné brány ju nepremôžu.“  
(Mt 16,18 SSV) 
 
„Kristus miluje Cirkev a seba 
samého vydal za ňu,  26 aby ju 
posvätil očistným kúpeľom vody a 
slovom,  27 aby si sám pripravil 
Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny 
ani vrásky, ani ničoho podobného, 
ale aby bola svätá a 
nepoškvrnená.“  
(Ef 5,25-27 SSV) 
 
„… aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú 
si získal vlastnou krvou.“  
(Sk 20,28 SSV) 
 
„…aby si vedel, ako si máš počínať v 
Božom dome, ktorým je Cirkev 
živého Boha, stĺp a opora pravdy.“  
(1 Tim 3,15 SSV) 

Jediné, čo nám 
Ježiš po sebe 

zanechal, je jasne 
štrukturovaná 

inštitúcia 
Katolíckej Cirkvi. 

Do tohto diela 
smerovalo úplne 
všetko, čo robil – 
vrátane obety na 

kríži. 

Peter / 
Šimon 

Ján  
Zebedejov 

Jakub  
Zebedejov 

Tomáš 

Tadeáš 

Filip 

Šimon 
Kananejský 

Natanael / 
Bartolomej 

Ondrej Matúš 

Jakub 
Alfejov 

jeden pápež 

dvaja  
kardináli 

ôsmi 
biskupi 



„Preto muž zanechá otca i matku a 
pripúta sa k svojej manželke a budú 
dvaja v jednom tele.  32 Toto tajomstvo 
je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“  
(Ef 5,31-32 SSV) 
 
„Prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo 
mali sedem čiaš naplnených 
poslednými siedmimi ranami, a 
povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, 
Baránkovu manželku!"  10 A v duchu 
ma preniesol na veľký a vysoký vrch a 
ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako 
zostupuje z neba od Boha  11 ožiarené 
Božou slávou.  
mesto nepotrebuje ani slnko, ani 
mesiac, aby mu svietili, lebo ho 
ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je 
Baránok.  24 V jeho svetle budú kráčať 
národy a králi zeme doň prinesú svoju 
slávu.  25 Jeho brány sa cez deň nezavrú 
a noci tam nebude.  26 A budú doň 
prinášať slávu a bohatstvo národov.  27 
Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa 
ohavnosti a lži, doň nevojde, iba tí, čo 
sú zapísaní v Baránkovej knihe života.“ 
(Zjv 21,9-11.23-27 SSV) 

Táto Cirkev je ale nielen nejakým nástrojom, ktorý Ježiš 
po sebe pre nás zanechal. 

Ona je súčasne aj cieľom všetkého, ona je samým 
Nebom, ako svedčí aj Písmo Sväté. 

Byť v Cirkvi teda znamená byť v Nebi. 
Vstúpiť do Cirkvi znamená vojsť do Neba a prijať spásu. 
Odmietnuť Cirkev znamená odmietnuť Nebo i spásu. 

„Mimo Cirkvi nieto spásy” – ranokresťanské príslovie. 



„Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z 
hory, ktorá sa volá Olivová a je 
blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, 
koľko je dovolené prejsť v sobotu.  
13 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 Jakubov.  14 
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali 
na modlitbách spolu so ženami, s 
Ježišovou matkou Máriou a s jeho 
bratmi.  15 … bolo tam 
zhromaždených asi stodvadsať 
ľudí.“  
(Sk 1,12-15 SSV) 

Po nanebovstúpení sa spolu s ostatnými učeníkmi 
zhromažďuje táto prvá Cirkev vo Večeradle v 
Jeruzaleme. 
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Mária, Ježišova matka 

ďalších zhruba 108 ľudí 



„V tých dňoch vstal Peter uprostred 
bratov - bolo tam zhromaždených asi 
stodvadsať ľudí - a povedal:  16 "Bratia, 
muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal 
Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, 
ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša;  
17 patril do nášho počtu a dostal podiel 
na tej istej službe. … 
V knihe Žalmov je napísané: "Jeho 
príbytok nech spustne a nech niet 
nikoho, kto by v ňom býval," a: "Jeho 
úrad nech prevezme iný."  21 Treba teda, 
aby sa z týchto mužov, čo boli s nami 
celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš,  22 
počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď 
bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal 
s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania."  
23 A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa 
volal Barsabáš, s prímením Justus, a 
Mateja.  24 A modlili sa: "Pane, ty poznáš 
srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z 
týchto dvoch si si vyvolil,  25 aby zaujal 
miesto v tejto službe a apoštoláte, 
ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel 
na svoje miesto."  26 Potom im dali lÓsy a 
lós padol na Mateja. I pripočítali ho k 
jedenástim apoštolom.“ 
 
(Sk 1,15-17.20-26 SSV) 

Peter vedie voľbu nástupcu v 
tej chvíli už mŕtveho apoštola 
Judáša v jeho úrade – doslova 
„biskupstve”, gr. episcopé. 

Jasne chápe a dáva najavo, že 
to, čo ježiš vytvoril, sda netýka 
len ich – nebudú tu osobne až 
do skončenia sveta! – ale 
úradu, ktorého prvými 
nositeľmi sú. 
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+ 9. biskup 

Je tu Cirkev v záverečnom štádiu sformovania, 
pripravená ako auto tesne pred prvým naštartovaním: 
stačí naliať benzín a otočiť kľúčikom a ožije a 
rozbehne sa.  



„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci 
vedno na tom istom mieste.  2 Tu sa 
náhle strhol hukot z neba, ako keď 
sa ženie prudký vietor, a naplnil celý 
dom, v ktorom boli.  3 I zjavili sa im 
akoby ohnivé jazyky, ktoré sa 
rozdelili, a na každom z nich 
spočinul jeden.  4 Všetkých naplnil 
Duch Svätý a začali hovoriť inými 
jazykmi, ako im Duch dával 
hovoriť.“  
(Sk 2,1-4 SSV) 
 
„Veď nik nikdy nemal v nenávisti 
svoje telo, ale živí si ho a opatruje, 
ako aj Kristus Cirkev,  30 lebo sme 
údmi jeho tela.“   
(Ef 5,29-30 SSV) 

„Naliatie benzínu a naštartovanie” sa potom odohralo 
na Turice. 

Zhromaždenie ľudí, sformovaných Kristom, bolo 
naplnené Kristovým Duchom a stalo sa tak Kristovým 
telom, samým Kristom, Jeho pokračujúcim Vtelením na 
tejto zemi. 


