
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA A 
 

     Dnešný príbeh premenenia Pána v Matúšovom evanjeliu začína slovami: „O šesť dní 

vzal Ježiš so sebou...“ Čo znamenajú slová o šesť dní? Keď si prečítame predchádzajúcu 

stať, tak tam čítame, že Pán Ježiš so svojimi učeníkmi odišiel z Kafarnauma a prišiel 

s nimi do Cézarei Filipovej, ktorá sa nachádzala na severe pod pohorím Hermon pri 

prameni rieky Jordán. Tam udelil Petrovi veľmi dôležitý úrad, kedy ho nazval Skalou 

(Petra), na ktorej postaví Cirkev. Takto sa Peter stal prvým pápežom budúcej Cirkvi. 

Zároveň apoštolov prvýkrát upozornil, že musí ísť do Jeruzalema, aby tam zomrel na 

kríži, ale aj že vstane z mŕtvych. Po týchto udalostiach  prechádzal s apoštolmi podľa 

znalcov Svätého písma pravdepodobne cez Týrus a Sydon, popri Nazarete, popri 

mestečku Naim a prišiel pod horu Tábor, kde nechal apoštolov a s tromi vystúpil na 

vrchol tejto hory, kde došlo k jeho premeneniu. Táto cesta od prameňa rieky Jordán 

trvala šesť dní. 

     A teraz sa zamyslime, aký zmysel malo Ježišovo premenenie a prečo na vrchu? Keď 

pozornejšie čítame Sväté písmo, tak si všimnime, že sa veľké udalosti v Písme udiali na 

vrchu. Napríklad Abrahám išiel obetovať syna Izáka na vrch Moriah. Na vrchu Sinaj 

Boh zjavil Mojžišovi svoje meno a tiež na tom istom vrchu dal Mojžišovi dve tabule 

s Desatoro prikázaniami. Pán Ježiš tiež chcel apoštolom zjaviť dôležitú náuku. On mal 

s nimi dosť veľa ťažkostí, lebo aj apoštoli, ako všetci vtedajší Židia, očakávali 

politického a nie duchovného mesiáša, ktorý sa postaví proti okupantom Rimanom 

a národ od nich oslobodí, a tak vytvorí nové kráľovstvo bez útlaku Rimanov. Ježiš im 

svojím premenením chcel dokázať, že sa jemu nejedná o nejaké pozemské kráľovstvo, 

ktoré začne, ale po čase aj skončí, ako každé iné kráľovstvá, ktoré aj začali, ale aj 

skončili. Čo raz začalo aj v čase skončí. Apoštoli mali pochopiť, že Ježišovi ide o iné, 

večné kráľovstvo, ktoré nebude mať nikdy konca a tiež jeho krásu, čo neskôr pochopil 

svätý Pavol, keď napísal Korinťanom: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani 

do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú" (1 Kor 2,9). 

Predstavme si apoštolov, akí boli zmetení, keď ho videli premeneného. Ten úkaz bol len 

malým, opovážim sa povedať, veľmi mizerným, zlomkom toho, čo raz čaká každého 

z nás po smrti, keď si to zaslúžime. 

     Zamyslime sa aj nad druhou príčinou, prečo Ježiš vyviedol troch apoštolov na vrch 

Tábor. Apoštoli boli za tri roky každý deň s Ježišom, počúvali jeho slová, videli jeho 

skutky, ktoré obdivovali, ale časom si na ne zvykli. Potrebovali silný zážitok, ktorý by 

ich vyviedol z bežného života. Potrebovali posilnenie do ponurých najbližších dní, kedy 

Pán Ježiš pôjde do Jeruzalema a tam bude ukrižovaný. Preto ich Pán Ježiš vzal do 

samoty, na horu, ďaleko od ľudí a od všedného života, kde sa im ukázal oslávený. 

Záclona sa akoby na chvíľu odhalila a apoštoli uzreli čistý jas a krásu Pána. Videli čosi 

z jeho vnútornej podstaty. Skryté božstvo prežiarilo jeho všednú ľudskú podobu. Uzreli 

pri ňom dve veľké osobnosti Starého zákona, Mojžiša a Eliáša, ktorí sa podľa 

starozákonnej viery ukážu, keď sa začnú posledné časy. Apoštolom sa potvrdilo, že 

nastali posledné časy a že Ježiš je očakávaný ten pravý Mesiáš, čo potvrdil aj Otcov hlas 

z neba ako pri rieke Jordán: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ 

Šťastie, ktoré apoštoli prežili, neskôr vyjadril apoštol Peter vo svojom Druhom liste 

krátko pred smrťou: „Sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti.“ 

     A čo si máme z tejto udalosti ako poučenie a povzbudenie vziať do svojho života? 

Aj nám sa treba vymaniť zo svojho bežného, uponáhľaného všedného života, nájsť si 

chvíľu ticha a posilniť sa do ďalšieho týždňa. Takou chvíľou ticha je nedeľná svätá 

omša. Na svätú omšu prichádzame na hodinu, aby sme sa vytrhli z ruchu každodenného 

života. Nie raz som počul od ľudí, ktorí vychádzali s kostola, keď mi povedali, ako si 

na svätej omši odpočinuli. A je to naozaj odpočinok, lebo sme v blízkosti Pána Ježiša, 



ktorý na oltári opakuje pred našimi očami svoju lásku na kríži, nad ktorú nieto väčšej na 

svete. V blízkosti takej veľkej lásky sa preto dobre odpočíva, ale aj milosťami posilňuje. 

Hľa, toto je význam svätej omše pre náš život. Niektorí ľudia hovoria, žeby išli na omšu, 

keby tam farár nepil sám víno, ale aby aj im dal. My dosvedčíme, že kňaz už nepije 

víno, ale Kristovu krv. Keby sa pri svätej omši pilo len víno, ako by sme si vysvetlili 

takú veľkú lásku voči svätej omši napríklad u prvých kresťanov, ktorí boli krvavo 

prenasledovaní, a predsa sa v noci tajne schádzali v podzemných katakombách, aby sa 

zúčastnili na svätej omši, hoci vedeli, že keby ich pohania udali, tak by ich za to umučili. 

Bola to od nich naozaj obeta. Obetovali svoju noc, svoj spánok a veľa ráz aj svoj život. 

Povedzme si. Urobili by to len za jeden pohár vína? Svätá omša nám dáva viac. Ona je 

pre nás ako premenenie Pána pre apoštolov. 

     Na svätej omši si vždy odpočinieme v ovzduší Kristovej lásky, keď sa osviežujeme 

jeho slovom, modlitbou a spevom. A prípadne, čo by bolo najlepšie, svätým prijímaním. 

A po takomto odpočinutí a osviežení na duchu odchádzame s jeho požehnaním do 

každodenného života. 
 

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov. 


