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Slávnosť Najsvätejšej Trojice
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R. Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

Jn 16, 12-15
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale 

teraz by ste to nezniesli.

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude 

hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, 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.“



Základný význam výrazu (nezniesli by ste to) sa však skôr týka porozumenia. 

Teraz by ešte nerozumeli, ale príde čas kedy porozumejú.

Text slovami: „Ešte veľa vám mám toho povedať...“ môže zároveň 

vzbudzovať dojem, že sa tu oznamuje ešte nejaké ďalšie zjavenie, ktoré príde 

v budúcnos�, akoby sa ešte nepovedalo všetko. V systema�ckej teológii sa �eto 

slová zvykli používať ako potvrdenie názoru, že zjavenie pokračovalo po Ježišovej 

smr� až do smr� posledného z apoštolov a pre katolíckych teológov hovorili �ež 

o postupom odhaľovaní dogiem počas existencie Cirkvi. Avšak ani v prípadoch 

týchto interpretácií nejde o to, že by sa malo niečo k zjaveniu pridávať. Ide 

skôr o postupné odhaľovanie plnos� zmyslu toho, čo zjavil Ježiš, veď on sám 

potvrdzuje, že im oznámil všetko.

Ježišovi učeníci pochopia 

pravdu tohto zjavenia v plnej miere až 

s príchodom Ducha pravdy. Po tom, 

čo Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní 

prichádza prvýkrát medzi učeníkov 

zhromaždených za zatvorenými 

dverami, pozdraví ich, dáva im poslanie, 

dýchne na nich a povie: „Prijmite Ducha 

Svätého...“ 

Prvé ovocie stretnu�a so živým 

Kristom je dar Ducha. Tento Duch je 

v dnešnom evanjeliu označený ako Duch pravdy, ktorý vovádza do pravdy. Zdá sa 

to možno banálne či zbytočne duplicitné, ale aj tento detail môžeme podčiarknuť. 

Tento Duch je označený ako Duch pravdy práve preto, lebo privádza k pravde, 

neodvádza toho, kto ho prijme niekam inam, niekam preč od jej podstaty.



Kráčať po Božích cestách znamená učiť sa pravde a poznávať pravdu 

znamená kráčať po Božích cestách. Porozumenie Kristovi je cesta. A treba na 

to jeho Ducha, ktorý prichádza v spoločenstve so Zmŕtvychvstalým. Pla� to pre 

celé spoločenstvo Cirkvi i pre každého jednotlivca. Jednotlivec nesmie zastať na 

úrovni porozumenia pravdy v jedenej etape svojho života, ako ani spoločenstvo 

nesmie zastať v chápaní a komunikovaní o pravde v jednom jazyku či v nejakej 

konkrétnej historickej dobe. Potrebuje neustále hľadať, kam cesta porozumenia 

a zvestovania pokračuje.

Navyše text nám zjavuje aj na tomto mieste hlbokú jednotu medzi Ježišom 

a Otcom: „Všetko, čo má Otec je moje.“ Ježiš má Otcovo všetko, nie je nič, čo 

by mal Otec a Syn nie. Nejedná sa tu o trinitárnu teológiu, tak ako ju kresťanskí 

teológovia rozvinú neskôr, ale chce sa aj takto zdôrazniť, že v Kristovi človek 

vidí Otca, Boha naplno, celkom, úplne, nie len čiastočne, alebo len z nejakého 

aspektu. Ježiš naplno zjavuje pravú Božiu tvár.

Kristovho Tela a krvi
„Toto je moje telo, toto je moja krv.“ Tieto slová, ktoré Ježiš vyslovil počas 

Poslednej večere, opakujeme pri každom slávení eucharis�ckej obety. Vovádzajú 

nás do večeradla, pozývajú nás prežiť duchovnú atmosféru tej noci, v ktorej slávil 

Eucharis�u Pán so svojimi učeníkmi a v tomto tajomstve an�cipoval obetu, ktorú 

zavŕšil ďalší deň na kríži. 

Sviatosť Eucharis�e sa tak stáva an�cipáciou a prija�m smr� zo strany 

Ježiša, ako o tom píše sv. Efrém Sýrsky: Počas večere Ježiš obetoval seba samého 

a na kríži bol obetovaný od iných. „Toto je moja krv“. V týchto slovách sa skrýva 

jasný odkaz na obetný jazyk izraelského národa. Ježiš predstavuje seba samého 

ako opravdivú a defini�vnu obetu. 



Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je neoddeliteľná od Zeleného 

štvrtku, od svätej omše Večere Pána, počas ktorej sa liturgicky slávi ustanovenie 

Eucharis�e. Za�aľ čo večer, na Zelený štvrtok, ožíva tajomstvo Krista, ktorý sa 

nám dáva v lámanom chlebe a kalichu vína, dnes, na slávnosť Božieho tela, je to 

rovnaké tajomstvo vystavené k adorácii a meditácii Božieho ľudu. 

Najsvätejšia sviatosť je nesená v procesii ulicami miest a obcí, aby sa 

tak ukázalo, že vzkriesený Kristus kráča uprostred nás a vedie nás do Božieho 

kráľovstva. To, čo nám Ježíš daroval v dôvernos� večeradla, dnes otvorene 

manifestujeme, pretože láska Kristova nie je vyhradená len pre niektorých, ale je 

určená všetkým. 

Na svätej omši na pamiatku Večere Pána na Zelený štvrtok v Eucharis�i 

dochádza k premeneniu darov tejto zeme – chleba a vína – za účelom premeny 

nášho života a tým �ež premeny sveta. Dalo by sa povedať, že všetko vychádza 

zo srdca Krista, ktorý – pri poslednej večeri, v predvečer svojho utrpenia – vzdal 

vďaku Bohu a mocou svojej lásky premenil zmysel smr�, ktorej išiel v ústrety. 

Práve fakt, že Sviatosť oltárna prijala meno „Eucharis�a“ – „Vďakyvzdanie“ – je 

vyjadrením toho, že zmena podstaty chleba a vína na telo a krv Kristovu je plodom 

daru, v ktorom Kristus dáva seba samého, daru lásky, ktorý je mocnejší než smrť. 

Preto je Eucharis�a pokrmom života večného, chlebom života. 


