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073. Čo znamená meno „Kristus“? Meno Kristus znamená toľko, ako Pomazaný. 
 

Uvádzanie do úradu kňazského, do úradu kráľovského, ako aj do úradu prorockého 

uskutočňovalo sa u Ţidov v Starom zákone tak, ţe dotyčnému naliali na hlavu olivový 

olej; takto ho pomazali. Kňaza, kráľa i proroka nazývali Ţidia „Pomazaným Pánovým“, 

keďţe uvedenie do týchto úradov dialo sa pomazaním. Pojem „Pomazaný“ vyjadroval 

sa v ţidovskej reči slovom „Mesiáš“, v gréckej reči slovom „Kristus“. Jeţiš je kňaz 

Nového zákona, je kráľ Boţieho kráľovstva, je najväčší prorok. Preto ho voláme 

„Pomazaným“, „Kristom“, „Mesiášom“. 
 

074. Ako znie tretí článok Apoštolského vyznania viery? 

Tretí článok Apoštolského vyznania viery znie takto: (Verím v Jeţiša Krista), 

„ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny.“ 
 

a)V rámci tohto článku je reč o vtelení Boţieho Syna, o jeho ľudskom počatí a narodení 

i o jeho verejnom účinkovaní.  

b) O Jeţišovom počatí, narodení a detstve rozjímame, keď sa modlíme „radostný ruţenec“.     
 

075. Čo nás učí tretí článok Apoštolského vyznania viery?Tretí článok 

Apoštolského vyznania viery nás učí, ţe Boţí Syn sa stal človekom. 
 

076. Ako sa stal Syn Boží človekom?Boţí Syn sa stal človekom tak, ţe 

pôsobením Ducha Svätého vzal na seba také telo a takú dušu, aké máme 

my, ľudia. 
 

 

a) Toto učenie našej viery nazývame tajomstvom vtelenia Boţieho Syna. 

b) Vtelenie Boţieho Syna zvestoval anjel Gabriel Panne Márii. Sviatok Zvestovania 

Pána slávime kaţdoročne 25. marca, deväť mesiacov pred 25.decembrom, teda pred 

sviatkom Narodenia Pána Jeţiša.  

c) Syn Boţí sa vtelil, stal sa človekom, ale neprestal byť Bohom. V Jeţišovi Kristovi sú 

dve prirodzenosti: prirodzenosť boţská  a prirodzenosť ľudská. Jeţiš Kristus je aj 

opravdivý Boh,aj opravdivý človek. Pri tom však je Jeţiš Kristus len jedna osoba, 

a síce druhá boţská osoba. 
 

077. Kto je matka Ježiša Krista?  

Matka Jeţiša Krista je Preblahoslavená Panna Mária.  
 

Keďţe Syn Panny Márie, Jeţiš Kristus, je opravdivý Boh (druhá boţská osoba), nazývame 

Pannu Máriu Matkou Boţou - Bohorodičkou. 
 

078. Kto bol pestúnom, čiže vychovávateľom Ježiša Krista?Pestúnom, čiţe 

vychovávateľom Jeţiša Krista bol svätý Jozef, ţeních Panny Márie. 
 

a) Svätý Jozef nie je otcom Jeţiša Krista. Ním je Boh Otec (prvá boţská osoba). 

b) Slávnosť sv. Jozefa sa koná 19. marca.c) Jeţiš, Mária a Jozef tvoria svätú Rodinu. 
 

079. Prečo sa Boží Syn stal človekom?Boţí Syn sa stal človekom 

1. preto, aby nás slovom a príkladom učil 

2. preto, aby nás svojim utrpením a smrťouvykúpil a spasil 
 



 

080. Kde sa narodil Ježiš Kristus?Jeţiš Kristus sa narodil v Betleheme. 
 

a) Narodenie Jeţiša Krista slávime kaţdoročne 25. decembra, na Vianoce. 

b) Ôsmeho dňa po narodení dostalo dieťa Panny Márie meno „Jeţiš“. Pamiatku toho 

slávime kaţdoročne 1. januára, na Nový rok. 

c) Malému Jeţišovi sa prišli pokloniť pastieri, potomci Abrahámovi, v tú samú noc, keď 

sa narodil. Neskoršie sa mu prišli pokloniť aj traja mudrci, čiţe traja králi od 

Východu. Títo traja mudrci boli pohania. Pamiatku poklony troch mudrcov slávime 

kaţdoročne 6. januára, na sviatok Zjavenia Pána, teda na Troch Kráľov. Vtedy sa 

Vykupiteľ zjavil (ukázal) prvý raz pohanom. 

d) Štyridsiateho dňa po narodení bol chlapec Jeţiš obetovaný v Jeruzalemskom chráme. 

Túto udalosť nám pripomína sviatok Obetovanie Pána (Hromnice) - 2. februára. 
 

081. Kde bol Ježiš vychovávaný?Jeţiš bol vychovávaný v Nazarete.  
 

Keďţe Jeţiš vyrástol v meste Nazarete, jeho vrstovníci ho menovali Jeţišom Nazaretským. 
 

81a. Kedy slávime Ježišovo narodenie? 
Jeţišovo narodenie slávime na Vianoce. 

 

81b. Kedy slávime pamiatku troch mudrcov od Východu? 

Pamiatku troch mudrcov od Východu slávime na Tri krále čiţe na sviatok 

Zjavenia Pána. 
 

082. Kedy začal Ježiš verejne vyučovať?  

Jeţiš začal verejne vyučovať, keď mal asi tridsať rokov.  
 

Jeţiš učil verejne asi tri roky. Mal viacero učeníkov (dospelých ţiakov), z ktorých si 

vyvolil dvanásť apoštolov. 
 

083. Čo učil Ježiš?  

Jeţiš učil všetko, čo máme veriť a činiť, aby sme boli spasení. 
 

a)Jeţišovo učenie voláme „evanjeliom“, čo v slovenčine znamená „radostná novina“ 

alebo blahozvesť. 

b)Jeţišov ţivot a učenie napísali v krátkosti štyria „evanjelisti“: Matúš, Marek, Lukáš 

a Ján. Z týchto kníh sa číta istá časť, „evanjelium“, pri kaţdej sv. omši. 
 

84. Čím dokázal Ježiš pravdivosť svojho učenia? 

Pravdivosť svojho učenia dokázal Jeţiš: 

1. svojím svätým ţivotom, 2. svojimi zázrakmi, 3. svojimi proroctvami. 
 

a) Zázrak je neobyčajný viditeľný skutok, ktorý nemoţno vykonať prirodzenou silou, 

ktorý môţe vykonať len Pán prírody (Boh), alebo ten, koho si Boh vyberie ako 

nástroj na vykonanie takého skutku. Niektoré zázraky Jeţiša Krista: premenil vodu 

na víno; uzdravoval chorých jediným rozkazom; niekoľkými malými chlebami 

nasýtil viactisícový zástup; utíšil búrku na mori; kriesil mŕtvych; sám vstal mŕtvych. 

b) Proroctvo je predpovedanie takej budúcej udalosti, ktorú človek nemôţe predvídať, 

ktorú môţe poznať len vševediaci Boh. Niektoré proroctvá Jeţiša Krista: 

predpovedal, ţe bude ukriţovaný a ţe na tretí deň vystúpi na nebesia; predpovedal, 

ţe pošle Ducha Svätého; predpovedal skazu Jeruzalema; predpovedal rozšírenie 

Cirkvi po celom svete a jej trvanie aţ do konca sveta. 


