
Zamyslenie na 53. týždeň Jubilejného roku sv. Martina  

SVÄTOSŤ ZAISŤUJE SPÁSU 

 
Konečne treba hovoriť o hlavnom ovocí svätosti, ktorým je večná 

spása. Pán Ježiš povedal učeníkom: „No neradujte sa z toho, že sa vám 
poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ 
(Lk 10,20) Cieľom všetkého nášho úsilia o svätosť je zaistenie večného 
života. Večným životom rozumieme blažené spoločenstvo s Najsvä-
tejšou Trojicou v nebi. 

Všetky knihy Svätého písma ponímajú spásu ako odmenu za svätý a 
bohumilý život. Svätý Pavol apoštol to vyjadril takto: „Ani oko nevi-
delo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pri-
pravil tým, ktorí ho milujú.“ (1Kor 2,9) Svätý Ján apoštol zasa vyjadril 
podmienku účasti na živote v nebi takto: „Pozrite, akú veľkú lásku nám 
daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet 
nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa 
neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu 
podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto 
nádej v neho usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.“ (1Jn 3,1-3) 

Svätosť nadobudnutá v pozemskom putovaní bude akoby vstupenkou 
do nebeského kráľovstva a blaženého spoločenstva s Bohom a 
všetkými svätými. „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; 
odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a 
Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: 
budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami 
mesta. Vonku zostanú psy, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužob-
níci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.“ (Zjv 22,12-15) 

V nebi budeme šťastní z blaženosti Boha. Budeme naplno zapojení 
do kolobehu lásky v Najsvätejšej Trojici. Tam sa naplní každá naša 
túžba a zmizne každá bolesť. „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude 
smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pomi-
nulo.“ (Zjv 21,4) 

Cenou, ktorou nám treba zaplatiť za večnú spásu, je svätosť a jej 
podstatou je láska k Bohu a ku všetkým ľuďom. Od veľkosti lásky 
bude závisieť aj stupeň našej blaženej odmeny. Zmysel všetkého 
nášho úsilia o dobro, našej trpezlivosti a obety, nášho umŕtvovania a 
modlitieb vystihuje liturgická modlitba Cirkvi týmito slovami: „Z lásky 
si človeka stvoril, na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal 
podiel na svojej večnej láske.” 

 

 

Svätý Martin, oroduj za nás.  

Z knihy: Mons. Štefan Sečka, Mons. Pavol Janáč: NAŠA CESTA SVÄTOSTI 

  

 


