
NATANAEL
     13. 2. 2022

12. 6. nedeľa v období cez rok

T
ýž

de
nn

ík
 R

ím
sk

ok
at

ol
íc

ke
j 

fa
rn

os
ti

 s
v.

 B
ar

to
lo

m
ej

a 
v 

K
oš

ic
ia

ch
 -

 M
ys

la
ve

Ročník III.

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

lk 6, 17. 20 - 26
Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine 

i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey 
i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.

On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení 
chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.
Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď 

vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno 
pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú 
odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!
Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!
Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!
Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich 

otcovia falošným prorokom!“



 Bratia, ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože 
niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet?
 Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus 
nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. 
Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote 
máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

1 kor 15, 12. 16 - 20

Pavol svoju argumentáciu zakladá na „pravde viery“ ohľadom 
telesného zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V minulom úryvku apoštol 
jasne nástojil na tom, že táto pravda má pevné korene a centrálnu 
pozíciu v kresťanskom hlásaní. Potvrdzoval to jednak svedectvom 
množstva najbližších Ježišových spolupracovníkov a jednak vlastnou 
skúsenosťou. Suma sumárov: Ježiš po svojej smr� telesne vstal 
z mŕtvych.



Prak�cké dôsledky zbavenia pravdivos� vyššieho tvrdenia nám 

následne predstavuje naša dnešná perikopa. Pavol ich ponúka hneď 

dve. 

Prvá je obsiahnutá vo veršoch, ktoré liturgia opäť z čítania 

vystrihla. Preto ich citáciu ponúkam tu: „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 zis�, 

že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili pro� Bohu, že 

vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú.“ Ide 

o to, že Kristovo zmŕtvychvstanie a posmrtné vzkriesenie veriacich sa 

navzájom argumentačne podmieňujú. Popieranie zmŕtvychvstania 

ako takého podrýva pravdivosť toho Ježišovho. Ako som spomenul, 

to však bolo podstatnou súčasťou kresťanského hlásania, čo by 

z misionárov robilo prinajmenšom ľudí, ktorí zavádzajú, ak nie priamo 

klamárov.

Druhý argument si  máme možnosť vypočuť už priamo v rámci 

liturgie. Opäť sa používa to isté vzájomné podmieňovanie. Ak je 

nemysliteľné, aby niekto telesne vstal z mŕtvych, tak je to nemysliteľné 

aj pri Ježišovi, ktorý bol skutočným človekom. Ak sa Ježišovo posmrtné 

zjavenie vzťahuje iba na jeho ducha a dušu, tak sa nemôže vzťahovať 

ani na telesný život veriacich. Ten je potom zanedbateľný a odsúdený 

na zánik. Potom je otázne to, načo tak „zbytočne“ Kristus svoj život 

zakončil. Ak by sa ukrižovanie nemalo dotýkať tela každého z nás, tak 

by potom jeho smrť nemala význam. Je predsa zo skúsenos� každého 

zjavné, že práve  telesný život je príčinou nášho úpadku do hriechu. 



A ešte v prak�ckejšej rovine: Celý život zomrelých, ktorý 

za svojho života nespravodlivo trpeli, na telesnej úrovni nikdy 

nedosiahne spravodlivú sa�sfakciu. A vôbec celý telesný život aj 

žijúcich potom nemá váhu, čo môže ľahko veriacich strhnúť do dvoch 

extrémov. Prvým je prak�zovanie prehnanej askézy, ktorá odmieta 

všetko telesné vrátane manželskej alebo priateľskej lásky. Druhým 

je ospravedlnenie telesného užívania každého druhu, ktoré by podľa 

tohto zmýšľania aj tak nemalo dosah na našu dušu, ktorá ako jediná 

z nás zostane. Tu by potom stačilo iba formálne prijať vieru v Krista 

ako v najsilnejšieho Pána, čo Pavol aj inde kri�zuje.

Z kresťanskej praxe však vieme, že takéto extrémne postoje 

úplne odporujú viere a ohavne deformujú správanie. Dnes by mal 

mať každý jasné v tom aké škody spôsobili �, ktorí si pod rúškom 

subjek�vneho výkladu viery dovolili páchať zverstvá na druhých 

alebo odmietli druhému pomôcť aj po telesnej stránke. A práve preto 

je vždy potrebné zdôrazňovať našu vieru v telesné zmŕtvychvstanie 

a správne ju vykladať.


