
O TAJOMSTVÁCH  
alebo o identite kresťana 



Ježišov krst 

Mk 1,9-11 
� V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského 

Nazareta a Ján ho pokrstil v 
Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl 
otvorené nebo a Ducha, ktorý ako 
holubica zostupoval na neho. A z neba 
zaznel hlas:  

� "Ty si môj milovaný Syn,  
v tebe mám zaľúbenie."  





1. Otvorili sa nebesia 
�  Iz 63,15 Pozri sa z neba a hľaď z príbytku svojej svätosti a veleby. Kde 

je tvoja horlivosť a tvoja moc? Hnutie tvojej lásky a tvoje zmilovanie 
(sú zdržanlivé ku mne)? Veď ty si náš otec, 16 lebo Abrahám o nás 
nevie a Izrael nás nepozná! Ty, Pane, si náš otec, máš meno: vykupiteľ 
náš pradávny. 17 Prečo nás, Pane, odkláňaš od svojich ciest, 
zatvrdzuješ nám srdce na bázeň voči tebe? Vráť sa kvôli svojim 
sluhom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. 18 Ako maličkosť zvládli tvoj 
svätý ľud, naši nepriatelia ti pošliapali svätyňu. 19 Sme ako tí, nad 
ktorými dávno nevládneš, nad ktorými sa nevzýva tvoje meno. Kiež 
by si prelomil nebesá a zostúpil, vrchy by sa triasli pred 
tvojou tvárou. (Kiežby si roztrhol nebesia, zostúpil a vrchy by sa 
pred tebou rozliali.) 

�  Ž 74,  9 Nevidíme naše zástavy, niet už proroka a nik z nás nevie, 
dokedy to potrvá. 10 Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? Vari 
naveky bude protivník urážať tvoje meno? 11 Prečo odťahuješ svoju 
ruku a prečo v lone držíš pravicu?   
 



2. Duch 
�  Holubica – nádej a nežnosť 

�  Gn 8, 20 Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo 
všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých 
vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári.21 I 
zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy 
viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie 
ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy 
nevyhubím všetko živé, ako som to urobil.22 Kým 
potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, 
chladno a teplo, leto a zima, deň a noc.“ 



3. Hlas z neba 

� Hlas z neba – rabínsky literárny žáner, 
vyjadruje čo si Boh myslí o danej veci, 
udalosti 

� Epifánia – Zjavenie 
�  Syn – podobnosť (MTC) 
� Milovaný 
� Zaľúbenie 



Mystagógia 
� Disciplina arcani 
� Uvedenie do tajomstiev (mystéria) 
� Gnostické otázky: 
Kto sme? Kým sme sa stali? Kde sme padli? 

Kam kráčame? Z čoho sme boli oslobodení? 
Čo je to zrodenie? Čo je to znovuzrodenie? 

Identita kresťana – v tajomstvách (sviatosti) 













Cyril Jeruzalemský: Neofytom 
�  Len čo ste vstúpili do baptistéria, vyzliekli ste 

svoje rúcho. To bolo znamenie, že „ ste si vyzliekli 
starého človeka s jeho skutkami“ (Kol 3, 9). 
Obnažili ste sa podobne ako Kristus, ktorý bol 
obnažený na kríži. Svojou nahotou odohnal od 
seba kniežatstvá a sily a verejne nad nimi zvíťazil 
na dreve. A keďže nepriateľské sily sa kedysi 
udomácnili vo vašich údoch, už viac nemôžete 
nosiť to staré rúcho – vôbec tu nemám na mysli 
odev, ktorý vidíte, ale „starého človeka..., ktorý sa 
ženie za klamnými žiadosťami do skazy“ (Ef 4, 22).  



Exorcizmus – olej katechumenov 

� Keď ste potom boli obnažení, pomazali vás 
olejom exorcizmu od vlasov na vašej hlave až 
po päty a dostali ste podiel na dobrom 
olivovom strome, na Ježišovi Kristovi. Boli 
ste odrezaní z divého olivového stromu 
a zaštepení do dobrého. Dostali ste podiel na 
bohatstve pravého olivového stromu (pozri 
Rim 11, 17 – 24). Olej exorcizmu bol teda 
symbolom podielu na Kristovom bohatstve. 
Je to znak, že ste odmietli každú stopu 
nepriateľského vplyvu.  



Sila exorcizmu 

� Tak ako dych svätých a vzývanie Božieho 
mena ako ten najprudkejší plameň spaľuje 
a vyháňa diablov, tak aj tento olej 
exorcizmu dostáva túto moc vzývaním 
Boha a modlitbou. Nielenže spaľuje 
a odstraňuje stopy hriechy, ale vyháňa 
všetky neviditeľné sily diabla. 

 



Krst - smrť 
�  Potom vás priviedli k svätému kúpeľu božského 

krstu, ako keď Krista niesli z kríža do hrobu. 
A každého z vás sa opýtali, či veríte v meno Otca 
i Syna i Ducha Svätého. Urobili ste toto 
spásonosné vyznanie a trikrát ste zostúpili do 
vody a opäť ste vystúpili. To symbolicky naznačuje 
Kristove tri dni v hrobe. Keď náš Spasiteľ strávil 
tri dni a tri noci v zemi, tak ste aj pri prvom 
vynorení sa z vody predstavovali prvý Kristov deň 
v zemi a svojím ponorením ste napodobili noc.  



� Aká zvláštna a nepochopiteľná vec! 
Nezomreli sme naozaj. Neboli sme naozaj 
pochovaní. Neboli sme naozaj ukrižovaní 
a nevstali sme z mŕtvych. Symbolicky sme to 
napodobňovali – naša spása je však 
skutočnosť! Kristus bol naozaj ukrižovaný 
a naozaj bol pochovaný a naozaj vstal 
z mŕtvych. A to všetko udelil nám, aby sme 
my, ktorí máme podiel na jeho utrpení 
napodobňovaním, mohli získať spásu 
v skutočnosti. 



�  Prosím vás, keď ste sa to naučili, pamätajte si 
to, aby som ja, ktorý som nehodný, mohol 
o vás povedať, že vás milujem, lebo „vo 
všetkom na mňa pamätáte a zachovávate 
moje učenie, ako som vám ho odovzdal“ (1 
Kor 11, 2). Boh vás prijal ako tých, čo „vstali 
z mŕtvych“ (Rim 6, 13), a dal vám milosť „žiť 
novým životom“ (Rim 6, 4). Lebo jeho je 
sláva a moc teraz i naveky. Amen. 





Pomazaní 
� Keďže ste pokrstení v Kristovi a obliekli ste si 

Krista, stali ste sa zhodnými s Božím Synom. 
Boh nás predurčil, že budeme adoptovaní ako 
jeho deti, keď nás urobil súčasťou osláveného 
Kristovho tela. Keďže máte podiel na Kristovi, 
správne sa nazývate „kristami“, čiže 
pomazanými. To o vás Boh povedal: 
„Netýkajte sa mojich pomazaných,“ mojich 
kristov (Ž 105, 15). Teraz ste sa stali 
pomazanými, prijali ste sviatostný znak Ducha 
Svätého. Všetko vo vás pôsobí skrze 
napodobňovanie, pretože ste Kristovými 
obrazmi. 



�  Kristus bol pomazaný mystickým olejom radosti, 
čiže Duchom Svätým, ktorý sa nazýva „olejom 
radosti“, pretože je pôvodcom duchovnej radosti. 
Boli ste pomazaní krizmou, pretože ste dostali 
podiel na Kristovi a stali ste sa jeho priateľmi. 

�  Dávajte si pozor, aby ste túto krizmu nepovažovali 
za obyčajnú masť. Lebo ako chlieb Eucharistie po 
vzývaní Ducha Svätého už viac nie je chlebom, ale 
je to Kristovo telo, podobne posvätná krizma po 
vzývaní Ducha Svätého už viac nie je obyčajnou 
masťou. Je to Kristov dar milosti a mocou Ducha 
Svätého nám dáva podiel na jeho božskej 
prirodzenosti. 





kňaz 
�  Sv. Ambróz: Avšak čím sú ľudia, ak nie kňazmi? 

Im Peter povedal: „Ale vy ste vyvolený rod, 
kráľovské kňazstvo, svätý národ“ (1 Pt 2, 9). 
Každý je pomazaný na kňazstvo a tiež 
pomazaný pre kráľovstvo, ale je to duchovné 
kňazstvo a duchovné kráľovstvo. 

�  Byť priepustný pre Božiu lásku 
�  Prinášať obety 
� Modliť sa 
� Udržiavať plameň nádeje 
�  Byť zodpovedný za zverených 





prorok 
�  1 Kor 14,3: „kto prorokuje, hovorí 
ľuďom na budovanie, povzbudenie 
a potešenie.” 

�  nesie Božie Slovo, je mu zverené 
� Dávať Boha do stredu života 
� Udržiavať záujem o Boha 
� Hľadať skutočne Božie záujmy 
� Zostupovať po rebríčku – služba 
�  Pokora v hlásaní pravdy (TR) 





kráľ 

� Moja dôstojnosť – v zhode so sebou 
�  Som subjektom môjho života 
�  Som slobodný, rozhodujem a nezávisím od 

očakávaní 
� Dôstojnosť druhých (Etty Hillesum) 
� Nie porovnávaniu a prechovávaniu antipatie 
� Nie ponižovaniu 
� Dvíhať druhých k dôstojnosti 



Augustín: Kristovo Telo 
�  Ak chcete pochopiť Kristovo telo, počúvajte, čo 

apoštol hovorí veriacim: „Vy ste Kristovo telo a 
jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12, 27). Ak ste Kristovo 
telo a jeho údy, ste tajomstvo, ktoré je kladené na 
Pánov stôl, a ste tajomstvo, ktoré prijímate! 
Odpovedáte „amen“ na to, čím ste, a keď 
odpovedáte, súhlasíte. Počujete „Kristovo telo“ 
a odpovedáte „amen“. Buďte teda údom Kristovho 
tela, aby vaše amen bolo pravdivé. 

�  Prečo teda v chlebe? Nič tu nehovorme zo seba, ale 
počúvajme, čo apoštol hovorí o tejto sviatosti: 
„Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, 
lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 
10, 17). 



Klement Alexandrijský: Osvietenie 
�  Nazývame sa „deti“ a „batoľatá“, ale nie preto, že by naša 

výchova bola detinská a ničotná. Naopak, keď sme sa 
znovuzrodili, hneď sme dosiahli dokonalosť, o ktorú sme sa 
usilovali. Boli sme totiž osvietení, čo znamená poznanie Boha. 
A určite každý, kto pozná Dokonalého, nebude nedokonalý. 



�  Keď sme boli pokrstení, boli sme osvietení. 
Osvietením sme sa stali synmi. Keď sme sa stali 
synmi, stali sme sa dokonalými, a keď sme sa stali 
dokonalými, stali sme sa nesmrteľnými. Hovorí: 
„Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho“ (Ž 82, 
6). Táto činnosť má veľa názvov: milosť (alebo 
dar), osvietenie, zdokonalenie a obmytie. 
Obmytím sa očisťujeme od hriechov. Milosťou sa 
rušia tresty za naše hriechy. A osvietením vidíme 
sväté svetlo spásy – ktorým jasne vidíme Boha. 



Klement Alexandrijský: Dokonalí 

� Niečo nazývame dokonalým, keď mu nič nechýba. 
A čo chýba tomu, kto pozná Boha? Bolo by naozaj 
zvláštne nazývať Boží dar neúplným. Pretože Boh 
je dokonalý, dáva dokonalé dary. Na jeho rozkaz 
bolo všetko stvorené. Keď chce udeliť milosť, jeho 
milosť je dokonalá. To, čo má prísť, je naznačené 
mocou jeho vôle. Nie je teda dovolené považovať 
jeho učenie za nedokonalé. Toto učenie je večná 
spása večného Spasiteľa, ktorému nech je vďaka na 
veky vekov. Amen.  



� A ten, kto sa znovuzrodil a je osvietený – ako 
samotné meno naznačuje –, je oslobodený od 
temnoty a hneď dostáva svetlo. 

�  Je to niečo podobné ako ľudia, ktorí sa 
prebudili zo sna a sú bdelí, alebo ako ľudia, 
ktorí boli dočasne oslepení a teraz z ich očí 
odstránili prekážku. Keď sme odstránili 
hriechy, ktoré bránia svetlu Božieho Ducha, 
my, ktorí sme pokrstení, dostávame duchovný 
zrak, ktorý je slobodný, bez prekážok a plný 
svetla – len toto svetlo nám umožňuje 
kontemplovať o božských veciach: je to Duch 
Svätý, ktorý k nám prúdi zhora. 



�  Toto je večné napravenie zraku. Teraz 
dokážeme vidieť večné svetlo. Podobné 
priťahuje podobné. A svätosť priťahuje 
samotný zdroj svätosti, ktorý sa správne 
nazýva Svetlom (pozri Jn 1, 4 – 5). „Kedysi 
ste boli tmou, ale teraz ste svetlom 
v Pánovi“ (Ef 5, 8). 

� Avšak namietajú, že človek ešte nedostal dar 
dokonalosti. Súhlasím; ale dodal by som, že 
človek je už vo svetle a temnota ho 
nepremohla (pozri Jn 1, 5). Neexistuje niečo 
na polceste medzi svetlom a tmou. Cieľ je 
však rezervovaný až po vzkriesenie veriacich. 
A cieľom nie je prijatie niečoho iného, ale 
naplnenie daného prisľúbenia. 



Augustín: Kristovo Telo 
�  Ak chcete pochopiť Kristovo telo, počúvajte, čo 

apoštol hovorí veriacim: „Vy ste Kristovo telo a 
jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12, 27). Ak ste Kristovo 
telo a jeho údy, ste tajomstvo, ktoré je kladené na 
Pánov stôl, a ste tajomstvo, ktoré prijímate! 
Odpovedáte „amen“ na to, čím ste, a keď 
odpovedáte, súhlasíte. Počujete „Kristovo telo“ 
a odpovedáte „amen“. Buďte teda údom Kristovho 
tela, aby vaše amen bolo pravdivé. 

�  Prečo teda v chlebe? Nič tu nehovorme zo seba, ale 
počúvajme, čo apoštol hovorí o tejto sviatosti: 
„Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, 
lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 
10, 17). 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!!! 



Sv. Augustín 

Miluj a 
rob, čo 
chceš! 


