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Ježiš Kristus



Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým

Hebrejské - šeol

Grécke - hádes

miesto, kde sa nachádza 
človek po smrti

Ľudia v Ježišovej dobe 
vnímali svet v troch 
vrstvách:

Nebo – Boží svet
Zem – svet ľudí
Podsvetie – svet mŕtvych

V biblii sa delí podsvetie 
na dobrý a zlý šeol.  



Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým

➔ Šiel v protismere času na začiatok, aby sa stretol s Adamom a Evou 
a všetkými spravodlivými, aby ich vytiahol z hrobu.

➔ Priniesol záchranu všetkým, ktorí zomreli pred Kristovou smrťou.

➔ Všetkým spravodlivým ohlasuje radostnú zvesť, nie ako informáciu, 
ale vyťahuje ich z moci podsvetia.

➔ Ježiš urobil zo smrti bránu do života. 

➔ Zostúpením k zosnulým Ježiš vykúpil smrť.



Tretieho dňa vstal z mŕtvych

➔ Ježiš Kristus sa stal novým Adamom(otcom všetkých žijúcich).

➔ Nie je to návrat späť k biologickému životu. 

➔ Oslávenie ľudskej prirodzenosti a vstup Ježiša do slávy.

➔ Ľudská prirodzenosť je prijatá do večného života v Bohu.



Bolo zmŕtvychvstanie historickou udalosťou?

➔ Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych, lebo jeho telo bolo 
ukradnuté, a preto bol prázdny hrob.

➔ Ďalšia z námietok, učeníci z veľkého smútku a myšlienkových 
pochodov si vsugerovali, vyfantazírovali správu o jeho 
vzkriesení, a tú potom šírili.

➔ Ďalší názor, Kristus patril do nadprirodzeného sveta mátoh, 
strašidiel.



Prázdny hrob nie je dôkaz zmŕtvychvstania

➔ Silnejšie je svedectvo ľudí, ktorí sa stretli osobne 
so zmŕtvychvstalým Kristom. Učeníci pri zajatí Ježiša mali 
strach a boli zbabelí.

➔ Ale po pochovaní Ježiša vychádzajú na námestia
a ohlasujú zmŕtvychvstalého Krista! Kde sa v nich berie 
odrazu ich sila k takému postoju?
 

➔ Nie je možné to psychologicky vysvetliť. To nemohlo vyjsť 
z ich strachu. To by boli iné obrazy.

➔ Ježiš neodišiel preč, ale vstúpil do svojej slávy.



Kde môžem dnes rozpoznať Ježiša?

➔ Tajomne prítomného v Eucharistii.

➔ Skrze Ducha Svätého v Cirkvi.

➔ V spoločenstve modlitby.

➔ Vo svojom srdci

➔ ... 



Vystúpil na nebesia, sedí po pravici Otca, 
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych

➔ Vystúpil na nebesia. Kde je teraz?

➔ Sedí po pravici Otca.

➔ Pravica Boha označuje večné šťastie, nevysloviteľné, 

nepredstaviteľné šťastie a úspech.

➔ Toto je „pravica Otca“, kde Kristus zasadá.  



Čo to znamená, že tam zasadá?

➔ Že tam je jeho sídlo, tam býva, tam je jeho domov.

➔ Pravica Otca, znamená definitívny vstup Ježišovej ľudskej  

prirodzenosti do nebeskej sféry Boha.

➔ Ježiš Kristus vstúpil raz navždy do nebeskej svätyne a 

neprestajne sa prihovára za nás ako prostredník. 



Príde v sláve súdiť živých i mŕtvych

➔ Kto v tomto živote verí v Ježiša Krista, 
plní jeho prikázania a miluje ho, ten sa nebude báť, 
keď príde súdiť živých i mŕtvych.

➔ Nielenže sa nebude báť, ale bude túžiť po tom, 
aby prišiel čo najskôr. Čo môže byť pre človeka väčším 
šťastím ako to, že sa blíži chvíľa, že prichádza niekto, 
po kom túži, keď prichádza ten, koho miluje?

➔ V súčasnosti je naším ochrancom, potom bude naším sudcom.


