
      Veľkonočný príhovor duchovného otca  

Niet ho tu...vstal z mŕtvych. Ale kde je??!     

V jednom kresťanskom časopise som našiel príbeh obrátenia pána Denisa Bachu 
z Púchova: 
 
Moji rodičia ma dali pokrstiť v roku 1972, ale tajne, pretože boli štátnymi 
zamestnancami a báli sa o svoje posty. Potom ma dali aj na prvé sv. prijímanie, ale 
taktiež tajne v odľahlej dedine. Vieru mi prakticky neodovzdali. Po revolúcii v roku 
1989 rodičia začali otvorene praktizovať svoju katolícku vieru, ale mňa do kostola 
neboli schopní dostať, lebo som neveril a oháňal som sa svojou dospelosťou, že môžem 
robiť to, čo sám uznám za vhodné. Stále mi opakovali, že Boh existuje a že treba s ním 
komunikovať, aby sme sa raz dostali do neba.  A ja som im stále dával rovnakú odpoveď 
vo forme otázok: Existuje? Ale kde je, kde sa nachádza a čo robí? Rodičia reagovali: 
Hľadaj a nájdeš. 
 
A tak Denis začal hľadať. Hľadal pravdu, šťastie, príjemnosť, radosť, pokoj... Hľadal 
som- pokračuje- v Silvovej metóde ovládania vedomia, v parapsychológii, v  liečiteľstve 
a alternatívnej medicíne, reiki, psychotronike, joge, bojových umeniach ako tai-či a či-
kung, hypnóze, reinkarnačných filozofiách a v meditačných technikách z rôznych škôl 
budhizmu a hinduistických seminárov, v šamanistickej praxi, vyvolávaní duchov, 
v čarodejníctve, vo veštení, jasnovidectve, astrológii a horoskopoch. Priťahovali ma aj 
hraničné zážitky – používanie halucinogénnych látok a holotropného dýchania na 
objavovanie zmenených stavov vedomia. Ale ani tu som nenašiel Boha, ani pravdu, ani 
šťastie, ani príjemnosť, ani pokoj. Bola to, ako uznáva po svojom obrátení,  jeho 
spolupráca s diablom, čo si vtedy neuvedomoval, lebo ani neveril v existenciu diabla.   
 
Kresťanstvom som pohŕdal a veriacich ľudí, ak neboli naozaj hlboko veriaci, som 
spochybňoval  alebo ich nahováral na zahraničné meditačné kurzy. Tak som ublížil 
mnohým ľuďom, lebo som ich vtiahol do prostredia polyteizmu a spiritizmu.  
 
Potom sa Denis túlaval po meste s umeleckými partiami hľadajúcimi úľavu a inšpiráciu 
v baroch, vo vzťahoch so ženami, v alkohole, experimentoch s drogami. To ho však 
namiesto napĺňať šťastím otupovalo, ničilo, nedovolilo spať. Nenašiel  Boha. Prežíval 
hlbokú tmu duše. Kde je Boh? Niet Boha.   
 



V tej najhlbšej tme stretol veľmi dobrú priateľku, s ktorou sa oženil. Ona ho dotiahla na 
modlitebné stretnutie, kde sa ľudia nad ním modlili. Prežil som mocný Boží dotyk- 
hovorí- uzdravenie, slobodu, pokoj a radosť. Po rokoch som sa šiel vyspovedať. Sila 
mojich závislostí bola zlomená. Odovzdal som zmŕtvychvstalému Ježišovi seba samého, 
svoju minulosť, svoje hriechy. Zriekol som sa ich. Cítil som, že až teraz som našiel 
 pravdu, šťastie a pokoj. Našiel som to, čo som hľadal celý život. Vlastne Ježiš našiel 
mňa, v pažeráku diabla, tesne pred prehltnutím, a vytiahol ma von. Môj život sa zmenil 
od základu. Totálne. Viem, že Ježiš mi odpustil, prijal ma za svojho brata, som Jeho 
milovaný brat, a to mi stačí.  
 

Br. a s., Denis našiel pravdu, pokoj a spásu vďaka svojej veriacej  manželke. Uveril 

v Boha, aj v Božieho Syna Ježiša, aj v Jeho zmŕtvychvstanie. Odteraz ho už nikto na sv. 

omšu nenaháňa. Chodí dobrovoľne. Chodí preto, lebo verí!!! 

Niektorí z nás majú ťažkosti ani nie tak uveriť v existenciu Boha Stvoriteľa, ako skôr 

uveriť , že sa Boh v ľudskom tele (teda Ježiš) dal zabiť za naše hriechy a potom vstal 

z mŕtvych. Hovoria, že síce boli svedkovia jeho zomierania  a pohrebu, ale nebolo 

svedkov jeho vstávania z hrobu. Strážcovia hrobu- vojaci - nevideli, ako Ježiš vstáva. Oni 

videli iba jedno: ako ho pochovávajú a ako sa ťažký kameň, s ktorým sa mordovali 

desiati chlapi, odvalil z hrobu ako hračka. A napokon videli, že je hrob prázdny 

a plachty pekne poskladané.  

Ako máme reagovať na túto ťažkosť? Naozaj, nebolo svedkov Ježišovho vstávania, ako 

sa jeho telo z hrobu dvíha a ako sa opäť stáva živým.  Ale boli jednoznační 

a dôveryhodní svedkovia dvoch skutočností: 

1. Že hrob je zrazu prázdny 

2. Že sa živý Ježiš stretáva s mnohými ľuďmi počnúc od tretieho dňa po svojom 

pohrebe, rozpráva sa s nimi a dáva sa im dotknúť.  

Je to podobné, ako veriť, že v nejakom drôte alebo kábli sa nachádza elektrický prúd. 

Nevidím v ňom elektrinu, ale dôkazom toho, že tam elektrina je, je výsledok na konci 

kábla, a to v takej podobe, že funguje každý prijímač napojený na tento kábel: napr. 

vyhrievač, rádio, televízor a pod.  Alebo, že ma  to poriadne kopne, keď sa drôtu 

dotknem. Až teraz verím, že je tam prúd.  

Ani apoštoli nevideli, čo je v tom „kábli“,  teda nevideli proces Ježišovho vstávania 

z hrobu, ale videli výsledok, videli, čo funguje na konci „kábla“ v podobe reálnych 

stretnutí so živý Kristom, ktorého sa mohli dotknúť a jesť s ním.  

Svedkovia  Kristovho zmŕtvychvstania teda sú. Sú!  Verím svedkom? Ak neverím týmto 

svedkom, potom nikdy nebudem schopný v Ježiša uveriť, nebudem schopný vytvoriť si 

s Ježišom vzťah, ani s jeho svätou Cirkvou, a môj  katolícky život bude vyzerať žalostne, 

lebo sa skončí spolu s birmovkou. 



Hľadajme Krista. Hľadajme pravdu o Kristovi. Kto hľadá, nájde. Múdry nebude hľadať 

živého Ježiša  v hrobe- niet ho tam! Ani v iných náboženstvách a sektách, ani v Islame, 

ani v hinduizme- niet ho tam! Ani v psychologických zážitkoch , ani vo filozofických 

špekuláciách- niet ho tam. Múdry hľadá a nájde živého Ježiša tam, kde Ježiš je. Nájde ho 

vo sv. omši, nájde ho vo sv. spovedi, nájde ho vo sv. prijímaní, nájde ho v cirkevnom 

spoločenstve a napokon po svojej smrti ho nájde v nebi.  

                                                                                                                                  Stanislav Capiak 

 

 

 


