
VERÍM V BOHA, druhá časť

Myslím, že každý z nás už počas života zakúsil svoju  nedokonalosť, poznáme svoje slabosti
a vieme aj to, čo je to padnúť a zlyhať. Aj keď neradi o tom hovoríme (čo je celkom prirodzené), je 
treba vedieť pomenovať problém našej nedokonalosti. Aj preto je potrebné sa dotknúť toho, čo ako 
veriaci nazývame hriech.   

Existuje mnoho definícií hriechu. Ale veľmi jednoducho môžeme povedať, že hriech je 
odmietnutie Boha, lebo svojím zlým konaním neraz porušuje Jeho prikázania, napríklad 
Desatoro. S hriechom sa spája aj tzv. dedičný hriech. Každý nesieme akúsi škvrnu, ktorou 
Adam a Eva v rajskej záhrade porušili dohodu s Bohom. Aj preto potrebujeme krst, ktorý z nás 
zmýva dedičný hriech.

Ako sme už pred tým spomínali pri stvorení sveta, Bohu na nás záleží, stvoril nás z lásky. Aj
preto nás nikdy nenechá bojovať so zlom samotných. Aj preto ponúka každému z nás možnosť 
stretnúť JEHO lásku cez svojho Syna. Aj o tom píšu evanjeliá: Ježiš, ako Boží Syn je v nich 
predstavený ako Ten, ktorý nás prišiel zachrániť a spasiť. Evanjeliá dosvedčujú, že sa narodil v 
Betleheme, ale veľkú časť života prežil v Nazarete, preto ho niekedy volali Ježiš Nazaretský. Meno 
Ježiš v hebrejčine znamená Boh zachraňuje a zároveň voláme Ježiša aj Kristus, čo v gréčtine 
znamená Mesiáš. Ježiša očakávali dlhé generácie ľudí a dúfali, že sa naplnia proroctvá. Jedno 
z nich nájdete v Starom zákone v knihe Izaiáš 7, 10 – 15. Prosím, skúste si ho vyhľadať

Prežívame Veľkonočné sviatky, ktoré pôvodne boli židovské. A práve počas židovských 
sviatkov Veľkej Noci bol Ježiš ukrižovaný. Nieje to náhoda, že práve počas takýchto sviatkov 
Ježiš zomiera na kríži. Totiž židovská Veľká Noc bola sviatkom, kedy si Izraeliti pripomínali svoje 
vyslobodenie z Egypta, kde boli otrokmi. Na znak toho slávili večeru, kedy okrem iného zabíjali 
veľkonočného baránka. Tu sa nachádza hlboká symbolika, že Ježiš je pravý a skutočný baránok, 
ktorý sa nechal pribiť na kríži za naše hriechy a tak sa On stal obetovaným baránkom. Súčasťou 
Poslednej večere, ktorú Ježiš slávil s 12 apoštolmi a ktorú slávili na Veľkú Noc všetci židia 
bola aj chvíľa, kedy Pán Ježiš umyl učeníkom nohy a zároveň nad chlebom a vínom povedal: 
Toto je moje Telo, Toto je moja Krv... Toto robte na moju pamiatku. Sú to slová, ktoré kňaz 
pri každej omši vyslovuje nad nekvaseným chlebom (hostia) a vínom.

Zároveň si počas Veľkej Noci pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ježiš sa po 
svojom zmŕtvychvstaní zjavil mnohým: apoštolom, učeníkom, ženám, ktoré ho sprevádzali. 
Nielen že sa im zjavoval, ale oni sa mohli dotknúť a dokonca s nimi jedol. Je to dôkaz toho, že 
nebol duch a aj dôkaz toho, že sa im to nesnívalo. Najstarším svedectvom o Ježišovom 
zmŕtvychvstaní je list, ktorý napísal sv. Pavol do mesta Korint. Je napísaný len niekoľko 
rokov po tejto udalosti!!!

V dnešnej téme sa ešte dotkneme konca sveta. Pre mnohých to nie je príjemná téma, pretože 
sa boja smrti, svojich posledných dní. Na strane druhej, pre iných je to špecifická téma, plná 
tajomstva, plná mysterióznych pocitov, téma, ktorá mnohých vzrušuje. Je vôbec koniec sveta pre 
mladého človeka témou dňa? Asi nie. Napriek tomu si chceme pripomenúť, že sa raz témy konca 
sveta budeme musieť dotknúť a nik z nás sa tejto téme nevyhne. Čo hovorí Sväté Písmo a naša viera
o konci sveta? V prvom rade treba vedieť, že koniec sveta nastane s druhým príchodom Ježiša.
Sám o tom hovoril. Čas ale nikto nepozná. Napriek tomu nás téma konca sveta pozýva k 
bdelosti a pripravenosti. Stačí keď si vyhľadáte niektoré Ježišove podobenstvá, alebo jeho 
slová v Lukášovom evanjeliu: 21, 25 - 28
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 AI – Myslím, že každý z nás už počas života zakúsil svoju  nedokonalosť, poznáme svoje slabosti a
vieme aj to, čo je to padnúť. Aj keď neradi o tom hovoríme (čo je celkom prirodzené), je treba 
vedieť pomenovať problém našej nedokonalosti. Aj preto je potrebné sa dotknúť toho, čo ako 
veriaci nazývame hriech.   
YC- 67, 68, 69 (tu možno spomenúť slobodnú vôľu, ktorá je darom od Boha...aj slobodnou vôľou 
sa môžeme rozhodovať ako budeme konať). Boh miluje človeka... aj preto mu záleží, aby sme 
nezostali sami a aby sme vedeli lepšie bojovať so zlom v sebe i okolo nás. Aj preto ponúka 
každému z nás možnosť stretnúť JEHO lásku cez svojho Syna. Aj o tom píšu evanjeliá: 71, 72, 73, 
77, (treba vysvetliť, že v dejinách sa veľa x špekulovalo, či bol Kristus Bohom, alebo len človekom,
alebo bohočlovekom. S tým totiž súvisia aj také malicherné otázky: ak nebol človekom, tak nebol 
hladný, smädný, nepociťoval únavu – to však nieje pravda, o čom svedčia evanjeliá. Ak by nebol 
Bohom, nemohol by nás zachrániť a nemohol by nás cez svoju smrť zmieriť s Otcom.....). 86, 88, 
90, 80, (tu možno spomenúť aspoň jedno starozákonné proroctvo o panenstve Matky Emanuela: 
Izaiáš 7,10 – 15). 81 (pripomenúť birmovancom, že pri najbližšej birmovaneckej svätej omši sa 
dotkneme problému Da Vinciho kódu a tvrdeniam o iných deťoch Panny Márie). 87, 91, 92, 95, 97, 
99,101, 103, 105, 106, 111(dotknúť sa konca sveta a pseudopredpovedí...Mayský kalendár...). 112.


