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Ježiš Kristus



„Verím … 

v Ježiša Krista, nášho Pána, 

ktorý sa počal z Ducha Svätého, 

narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta, 

bol ukrižovaný, 

umrel a bol pochovaný.”



Túžby človeka sú nekonečné

➔ Človek sám nedokáže prekonať ťažkosti a nebezpečenstvá, ktoré ho obklopujú.

➔ Svoju ruku potrebuje vložiť do väčšej ruky, ktorá sa k nemu vystiera zhora.

➔ Tou rukou vystretou naplniť moje nekonečné túžby je Ježiš, narodený v Betleheme.



Symbol kresťanstva?

Ryba

Prečo?

RYBA po grécky IXTIS /ichtis/

Ježiš Kristus Boha Syn Spasiteľ



➔ ΙΗΣΟΥΣ, Ἰησοῦς (Iēsoûs) – Ježiš

➔ ΧΡΙΣΤΟΣ, Χριστὸς (Christós) – Kristus

➔ ΘΕΟΥ, Θεοῦ (Theoû) – Boha

➔ ΥΙΟΣ, Υἱὸς (Yiós) – Syn

➔ ΣΩΤΗΡ, Σωτήρ (Sōtér) – Spasiteľ



Ježiš

➔ bežne používané meno

➔ význam – že Boh spasí

➔ nový Jozue



Kristus

➔ Mesiáš – Bohom pomazaný

➔ Najvyšší a jediný kňaz

➔ Kráľ najvyšší a večný

➔ Prorok - posledné, neomylné a vždy pravdivé slovo



Syn Boží

➔ Ježiš je večný syn Boha

➔ rovný s Otcom v nebi

➔ Boží syn – ľudským synom

➔ aby z nás učinil Božie deti.



Spasiteľ

➔ Záchranca od večnej smrti

(Goel, najbližší príbuzný) 



Ktorý sa počal z Ducha Svätého

➔ Boh hľadá rozumných?!
➔ Nachádza mladé dievča

➔ „Hľa služobnica Pána, nech sa 
mi stane podľa tvojho slova“ 
(porov. Lk 1, 26-38).

➔ Božia všemohúcnosť je tajomná, 
kráľovský zdržanlivá pred 
ukazovaním navonok.



Narodil sa z Panny Márie

➔ Mária s Ježišovým pestúnom 
Jozefom museli ísť do 
Betlehema, asi 130 km 
vzdialeného od Nazareta.

➔ V maštali sa narodil 
pravý Boh a pravý človek.

➔ Ktorí ho prijali, 
dal moc stať sa Božími deťmi. 



„Veď Boh tak miloval svet,

že dal svojho jednorodeného Syna,

aby nezahynul nik, kto v neho verí,

ale aby mal večný život.“  Jn 3, 16



Trpel za vlády Poncia Piláta |5. rímsky prefekt provincie Judea v r. 26-36 po Kr.

➔ Ježiš splatil Adamov dlh. Otcovi.

➔ Kristus v sebe samom nás zmieril, zaplatil Otcovi.

➔ Utrpenie, ktoré bolo určené nám.

➔ Napriek tomu, že je vydaný do rúk ľudí, 
díva sa s láskou na ľudí okolo seba.

➔ Neviete prijať Božie milosrdenstvo, 
a preto ho neviete dávať.

➔ Jediný spravodlivý je vyhlásený za 

nespravodlivého. 



Bol ukrižovaný

➔ Ako Ježiš trpel? 

➔ Bol ukrižovaný. Prečo, prečo nie iný spôsob utrpenia?

➔ Ukrižovanie nie je prirodzená smrť. 

/nie je to lynčovanie, ale poprava/ rozsudok.

➔ Ukrižovanie - najtvrdší rozsudok smrti, pre najväčších zločincov.

➔ Rozsudok by nebol padol bez najvyššej autority židov, veľradou.

➔ Vlastný národ vydal Ježiša pohanom na smrť. 



Umrel a bol pochovaný

➔ Boží Syn, ktorému sa klaniame na tejto zemi, trpel.

➔ Môže Boh trpieť?  Ako je to možné? 

➔ Vzal na seba ľudskú prirodzenosť. /súčasťou je utrpenie vedúce k smrti/

➔ Ježiš Kristus je historická postava, nie vymyslený hrdina.

➔ Ježiš trpel preto, lebo bol poslušný svojmu Otcovi. 



Ježiš je zlo, ktoré treba vykoreniť

exemplárnym spôsobom.

Tu vrcholí a zároveň sa končí,

aktivita a podiel ľudí na Ježišovej smrti. 



Umrel

➔ Ježiš neprežil ukrižovanie. Vtelený Boží Syn zakúsil realitu ľudskej smrti.

➔ Naplnil ju svojou prítomnosťou. Ježiš smrťou na kríži zachraňuje. Ako?

➔ Robí satisfakciu. Z pohľadu Boha vyrovnanie dlhu a z pohľadu človeka uzdravenie.

➔ Boh sa na človeka nehnevá, nie je pomstiteľ, ktorý potrebuje uzmierenie.

➔ My potrebujeme zmierenie. Ježiš sa stavia na naše miesto, je miestom môjho zmierenia.

➔ Stáva sa zjavením Božej odpúšťajúcej lásky.

➔ Zmierenie nie je na strane Boha, ale je na strane človeka. 



Boh je ako slnko, ktoré na nás žiari.

To, že máme na tvári tieň,

nie je preto, že slnko už nesvieti,

ale preto, že sme k nemu obrátení chrbtom.

Kristova smrť je odhalením

odpúšťajúcej Božej lásky.  



Bol pochovaný

➔ Dielo ľudí, /iných, ako tí, ktorí Ježiša ukrižovali/ aby nebol potupený na rozdiel od 
odsúdencov svojej doby, nebol vhodený do spoločného hrobu na smetisko ako odpad.

➔ Ježiš zanechal po sebe stopu, svoj hrob.
➔ Pochovávajú sa tí, ktorých má kto pochovať.

➔ Jozef Arimatejský a Nikodém, vážení členovia židovskej veľrady, 
sa hlásia k Ježišovi vtedy, keď sa k nemu nikto nehlásil.

➔ Nerozumejú, ale vidia v ňom akúsi spravodlivosť.
➔ Prejavujú mu úctu, dostáva nový hrob, drahá položka. (hroby slúžili viacerým)

➔ Ježišovo telo je uložené do hrobu, v ktorom ešte nikto neležal. 


