Stretko SNOV 4
Téma: 
Ježiš Kristus
1. Spoznaj
Boh napriek nášmu odtrhnutiu sa od neho hľadal spôsob, ako vzťah obnoviť. To všetko sa píše
v Starom zákone. Aby prekonal pre nás neprekonateľnú priepasť, poslal svojho Syna, aby nás
oslobodil od hriechu.
Týmito slovami sme končili stretko SNOV 3. Dnes sa budeme venovať tomu, koho nám Boh
poslal – Ježišovi Kristovi.
Pred pár dňami sme oslavovali vianočné sviatky. Pripomenuli sme si Ježišovo narodenie,
príchod troch mudrcov a ich dary, útek pred Herodesom do Egypta i obetovanie Ježiša v
chráme. Ježiš by ale pre nás nemal ostať len nejakým malým bábätkom, nad ktorým sa
dojímame pri jasličkách. Aj keď je dôležité pripomenúť si túto radostnú vec, že v tomto
bezbrannom a nevinnom dieťati prišiel na tento svet sám Boh, ale ako si v teste zo stretka
SNOV 3 správne tiplo 77 % z vás, najväčším sviatkom kresťanov nie sú Vianoce, ale Veľká
noc.
Prečo vlastne prišiel? A kto je ten Ježiš?
-> Kto je Ježiš Kristus?(youtube, 3 min)
Ježiš Kristus je syn živého Boha, mesiáš a náš Spasiteľ. Boh si vybral čistú pannu a On sám v
nej nadprirodzene bez pričinenia muža počal nový život, svojho syna Ježiša Krista. Jeho
príchod bol predpovedaný prorokmi už stáročia predtým a v ňom sa spĺňa množstvo
proroctiev zachytených v biblii v Starom zákone. Ježiš po krste začal pôsobiť verejne,
vyučoval a uzdravoval. Hľadal to, čo pre neho pripravil Nebeský otec a plnil to. Vďaka
evanjelistom sa nám pomerne podrobne zachovali jeho činy a slová.
Tým, že sa stal skutočným človekom, Ježiš rozumie našim problémom a pocitom,
jednoducho preto, že ich sám zažil. To platí aj pre situáciu, keď sme v pokušení k hriechu.
Veď aj on sám bol v pokušení a tým, že ho prekonal, potvrdil, že je v našej moci odolať
pokušeniam konať zlo.
Mnohí ľudia (dokonca aj tí, ktorí nie sú kresťania) veria v to, že Ježiš skutočne žil. Veria v
neho ako historickú postavua popierať jeho život fakt nemá zmysel, lebo o tom, že žil,
existujú dôveryhodné historické pramene. Veria v neho ale len ako v nejakého učiteľa,
proroka, liečiteľa, alebo skrátka dobrého človeka, ktorý povedal veľa zaujímavých
myšlienok, ktorými sa dá v živote inšpirovať. Lenže veriť v Ježiša len ako veľkého učiteľa nie
je voľba. On sám jasne a nepopierateľne vyhlasoval, že je Boh. Ak nie je Bohom, potom je
klamárom, a teda nemôže byť ani prorokom, dobrým učiteľom, či zbožným mužom.
Prečo záleží na tom, či Ježiš je alebo nie je Boh? Lebo ak by Ním nebol, Jeho smrť by
nebola postačujúca na splatenie trestu za naše hriechy a za hriechy celého svet. Jedine Boh
mohol zaplatiť taký nekonečný dlh.

Ježiš musel byť Bohom, aby mohol zaplatiť náš dlh. Ježiš musel byť človekom, aby
mohol za nás zomrieť.
Jeho smrť nebola žiadny tragický vývoj udalostí. Ježiš nezomrel preto, lebo sa “nevedel
vykecať” z toho, čo sa vtedajším hodnostárom nepáčilo. Ako Boh sa chcel obetovať, hoci
ako človeka ho to všetko napĺňalo úplne rovnakou hrôzou a bolelo rovnako ako by to
bolelo teba.
Ak teda Boh trpel a skutočne zomrel, nie je žiadnym nezaujatým Bohom, ktorý si sedí
niekde ďaleko na obláčiku a nemá ani šajnu, ako to tu medzi nami beží. Tým sa nám veľmi
priblížil. Ale Ježišova smrť má ešte oveľa hlbší zmysel.
Spomeň si na obrázok zo stretka SNOV 3 o tom, ako človek vyhodil spojenie s Bohom do
povetria. Vytvoril tak priepasť, ktorú sám nedokáže preklenúť. Boh tak stojí pred
“problémom”: chce mať s nami spoločenstvo (to je Boží plán), no ľudia k nemu nemôžu viac
prísť. Boh sa nemôže tváriť, že tá priepasť tu nie je!
Božie riešenie: Keďže naša vina nemôže len tak zmiznúť, jediným riešení je niekto, kto by
ju za nás zobral na seba. A síce niekto, kto sa nikdy ničím neprevinil. Preto sa Boh rozhodol
vziať všetko na seba. Boh (druhá Božská osoba – Syn) sa v Ježišovi Kristovi stal človekom a
v smrti na kríži vzal na seba všetky naše viny. Vďaka tejto jeho obeti máme opäť možnosť
prísť k nemu.

To najhoršie, čo sa môže stať pri zakladaní nového svetového náboženstva je, keď
zakladateľ hneď na začiatku zomrie. Niet pochýb, že Ježiš skutočne zomrel. Keby bol
ukrižovanie jednoducho prežil, jeho prívrženci by to zaručene využili a oslavovali by ho ako
hrdinu. To by bolo určite efektívnejšie, než neuveriteľný príbeh o zmŕtvychvstaní.
Lenže on bol skutočne mŕtvy.Samotní učeníci pochybujú o Ježišovom zmŕtvychvstaní.
Keby išlo o podvod, určite by boli vykreslení v lepšom svetle. A potom je tu prvý a
najdôležitejší svedok, Mária Magdaléna. Jej svedectvo by pred vtedajším súdom neobstálo.
Prečo? Jednoducho preto, že bola žena.
Vzkriesením na veľkonočnú nedeľu začína víťazné ťaženie evanjelia do celého sveta. V
priebehu tridsiatich rokov zasiahne toto nové hnutie všetky kultúrne centrá vtedy
známeho sveta. Všade tam sa zvestuje evanjelium Ježiša Krista, vzkrieseného a žijúceho.
Ježiš teda znova sprístupnil cestu k Bohu, takže opäť máme možnosť k nemu prísť.
Otvoril cestu. Ale nemôže nás nútiť, aby sme po nej kráčali. Nemôže nás nútiť, aby sme
vstúpili do spoločenstva s Bohom, lebo vynútená láska nie je láskou. Našou úlohou je
odpovedať na toto pozvanie, rozhodnúť sa pre neho, rozhodnúť sa milovať Boha ako on
miloval nás. Prvý krok k tomuto nášmu rozhodnutiu urobili už naši rodičia, keď nás dali
pokrstiť. V krste nás Boh oslobodil od dedičného hriechu. Ale teraz sme už na rade my. My
sa musíme rozhodnúť, či vykročíme k Bohu. Je to ako na tom obrázku: Ježiš obnovil cestu.
A čaká, či prídeme k nemu.
2. Nauč sa
Youcat otázky 71 – 79, 86 – 112
3. Otestuj sa
https://knihy.typeform.com/to/nGsb174C(test vyplň do 23. januára)
4. Vyskúšaj
Vyber si jednu z týchto úloh:
A) Prečítaj si na pokračovanie celé evanjelium. (Tip: najkrajšie je podľa Marka;)
B) Pozri si niektorý film o Ježišovi

