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Odevy, šaty,  
rúcha a Biblia

Odev tvojho srdca
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– Ako sa vám páčia moje nové jarné 
šaty? 
– Teda, Dobromilka, paráda! Šila si ich 
z púpav? Svietiš ako slniečko.
– Chcela som vo veľkonočnej radosti zažia-
riť, tak som látku slniečkovo pomaľovala.
– A ja ako zažiarim, Dobromilka?
– Ty už žiariš, veď si Svetlúšik.

Keď ženy zavčas rána našli kameň od hrobu 
odvalený a telo Ježiša v ňom nenašli, zastali pri 
nich dvaja muži v žiarivom odeve. Naľakali sa 
a sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: 
„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. 
Vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 5 – 6).

Ježišovo oblečenie, ktoré 
opisuje Biblia, neprezrádza 
len to, že je Boží Syn, ale 

aj to, že je zároveň člo-
vek – slúžiaci a trpiaci 
z lásky k nám. 

Ježiš pri Poslednej 
večeri vstal od stola, vzal 

plátennú zásteru a pre-
pásal sa. Potom nalial vody 
do umývadla a začal umývať 

učeníkom nohy a utierať 
zásterou, ktorou bol pre-

pásaný (porov. Jn 13, 3).
Na druhý deň mal 

šaty posmechu a utr-
penia: „Vyzliekli ho 
a odeli do šarlátového 
plášťa, z tŕnia uplietli 
korunu a položili mu 
ju na hlavu, do pravej 
ruky mu dali trstinu, 

padali pred ním na 
kolená a  posmievali sa 

mu“ (Mt 27, 28 – 29). 
A napokon, pri kríži na 

Ahoj, kamaráti!
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Biele, žiarivé rúcho v Biblii 
nájdeš často tam, kde 
sa píše o anjeloch. 
Samozrejme, tiež 
tam, kde sa hovorí 
o velebe nášho ne-
beského Otca a jeho 
Syna. Vieme si predsta-
viť, že pisatelia len ťažko hľadali 
správne slová, aby čo najlepšie 
opísali Ježišov vzhľad a  jeho 
rúcho po premenení na vrchu 
Tábor: „Tam sa pred nimi premenil: 
tvár mu zažiarila sťa slnko a odev 
mu zbelel ako svetlo“ (Mt 17, 2).

Žalmista spieva o Božej sláve 
a prirovnáva ju k nádhernému 
rúchu: „Pane, Bože môj, ty si ne-
smierne veľký. Odel si sa do slávy 
a veleby, do svetla si sa zahalil ako 
do rúcha“ (Ž 104, 1 – 2).

Aký by mal byť tvoj odev? Svätý Pavol nám pri-
pomína: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista 
ste si obliekli“ (Gal 3, 27). Tieto slová sa recitujú 
alebo spievajú aj pri vysluhovaní sviatosti krs-
tu. Krstná košieľka bielej farby vyjadruje 
svätosť, dôstojnosť, nevinnosť a vo Svätom 

písme poukazuje na 
nebo. A  také by 

malo byť aj srdce 
Božieho dieťaťa 
– oblečené do 
lásky Boha, náš-
ho nebeského 
Otca.

Pozývame ťa vytvo- 
riť si radostný kú- 
sok oblečenia – mô- 
že to byť tričko, 
šatka, šiltovka, ho-
cičo, čo ti mamička 
dovolí ozdobiť fix-
kami na textil. 

Naša jarná mo-
delka si pomocou 
predlohy vyzdobila 
rolák. Fixky na tex-
til treba po dokres-
lení ešte prežehliť 
a  oblečenie prať 
v chladnejšej vode.

Potešíme sa, ak 
nám na adresu de-
tom@katolicke-
noviny.sk pošlete 
fotografie svojich 
výtvorov. 

Golgote si o jeho odev 
hodili vojaci lós a vzali 
mu ho: „Keď vojaci Ježiša 
ukrižovali, vzali jeho šaty 
a  rozdelili ich na štyri 
časti, pre každého vojaka 
jednu. Vzali aj spodný 
odev“ (Jn 19, 23).


