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085. Ako znie štvrtý článok Apoštolského vyznania viery?
Štvrtý článok Apoštolského vyznania viery znie: (Verím v Jeţiša Krista, ktorý)
„trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukriţovaný, umrel a bol pochovaný.“
086. Čo trpel za nás Ježiš Kristus? Jeţiš Kristus trpel za nás veľa:
1. krvou sa potil, 2. bičovaný bol, 3. tŕním korunovaný bol, 4. kríţ niesol,
5. ukriţovaný bol.
a)Jeţiš Kristus trpel „za vlády Poncia Piláta“, t. j. v čase, keď rímskeho cisára zastupoval
v ţidovskej krajine Pontský Pilát. Pilát pochádzal z kraja, zvaného Pontus, odkiaľ
jeho meno: Pontský Pilát. Jeţiša odsúdil na smrť zo strachu, ţe Ţidia pôjdu naňho
ţalovať rímskemu cisárovi.
b) Pamätný deň smrti Jeţiša Krista je Veľký piatok.
c) Keď sa modlíme „bolestný ruţenec“, rozjímame o utrpení a o smrti Jeţiša Krista.

087. Ježiš Kristus musel trpieť a zomrieť? Jeţiš Kristus nemusel trpieť
a zomrieť; obetoval sa za nás dobrovoľne, lebo nás nekonečne miloval
a chcel nám pomôcť. Smrť Jeţiša Krista na kríţi menujeme obetou kríţa.
088. Prečo trpel a umrel Ježiš Kristus? Jeţiš Kristus trpel a umrel:
1. preto, aby zadosťučinil Bohu za naše hriechy,
2. preto, aby nás vykúpil z večného zatratenia,
3. preto, aby nás spasil, čiţe, aby nám otvorilnebo.
089. Za ktoré hriechy trpel a umrel Ježiš Kristus?
Jeţiš Kristus trpel a umrel za hriechy celého sveta: za dedičný hriech a za
všetky ostatné hriechy.
a) „Za hriechy celého sveta“ znamená: za hriechy všetkých ľudí.
b) Smrťou Jeţiša Krista bola daná všetkým ľuďom moţnosť spásy. Spásu dosiahnu tí,
o ktorý zo svojej strany splnia tieto podmienky: 1. veria všetko, čo Boh zjavil; 2.
usilujú sa zachovávať Boţie prikázania; 3. uţívajú prostriedky milosti Boţej.
c)Majme v úcte znak kríţa. Často sa poznačme týmto znakom, najmä na začiatku a na konci
modlitby. Znak kríţa majme v svojich príbytkoch. Nezabúdajme, ţe Krista Pána nepribili na kríţ
Ţidia, ani rímski vojaci na rozkaz Pontského Piláta, - ale ľudské hriechy, teda aj naše hriechy.
Mravné poučenie.
Prvý znak, ktorému ťa mama má naučiť, je znak svätého kríţa, ktorým sa preţehnávaš. Svätý
kríţ sprevádza ťa od kolísky aţ po hrob. V dedinách a v mestách na veţiach vyčnieva kríţ,
znak spásy. Na Veľký piatok kríţ chodíš bozkávať. Pri sviatosti manţelstva na kríţ prisahajú si
vernosť novomanţelia. A keď umrieš, zasa ti len kríţ dajú do ruky ako znak tvojej spásy.

090. Ako znie piaty článok Apoštolského vyznania viery?
Piaty článok Apoštolského vyznania viery znie takto: (Verím v Jeţiša Krista,
ktorý)„zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych.“
a)V rámci tohto článku je reč o trojdňovom pobyte Jeţiša Krista v predpeklí
a o slávenom zmŕtvychvstaní jeho tela.
b)O zmŕtvychvstaní Jeţiša Krista rozjímame, keď sa modlíme prvý desiatok „slávneho ruţenca“.

091. Čo znamenajú slová „zostúpil k zosnulým“?
Slová „zostúpil k zosnulým“ znamenajú, ţe duša Jeţiša Krista zostúpila
po jeho smrti do predpeklia, kde duše zomrelých spravodlivých ľudí
očakávali vykúpenie a spásu.
092. Prečo zostúpil Ježiš Kristus k zosnulým „do predpeklia“?
Jeţiš Kristus zostúpil k zosnulým „do predpeklia“ preto, aby dušiam
spravodlivých zvestoval, ţe sú uţ vykúpené a spasené.
093. Čo sa stalo tretieho dňa po smrti Ježiša Krista?
Tretieho dňa po smrti Jeţiša Krista vrátila sa jeho duša do jeho mŕtveho
tela: Jeţiš Kristus vstal slávne mŕtvych.
a)Jeţiš Kristus zomrel na Veľký piatok a vstal zmŕtvych v nedeľu ráno. Pamiatku
zmŕtvychvstania Jeţiša Krista slávime kaţdoročne na Veľkú noc. Túto udalosť nám
pripomína aj kaţdá nedeľa.
b)V predpeklí čakali na vykúpenie a spasenie okrem mnohých iných aj duše prarodičov
Adama a Evy, duša Ábelova, Abrahámova, Izákova, Jakubova, duša sv. Jozefa,
svätého Jána Krstiteľa, duše betlehemských chlapov zavraţdených na rozkaz
Herodesa. V predpeklí duše nič netrpeli, ale Pána Boha nevideli.
c)O zmŕtvychvstaní Jeţiša Krista svedčili jeho apoštoli a učeníci, ktorým sa po
vzkriesení častejšie ukázal (zjavil), s nimi sa rozprával a jedol. Z týchto mnohí za
svoje svedectvo o zmŕtvychvstaní Jeţiša Krista podstúpili mučenícku smrť.
d)Jeţiš Kristus zostal po svojom zmŕtvychvstaní na zemi ešte štyridsať dní. Za tento čas udelil
svojim apoštolom, najmä Petrovi , duchovnú moc a dal im pokyny, ako majú riadiť jeho
Cirkev.

094. Ako znie šiesty článok Apoštolského vyznania viery?
Šiesty článok Apoštolského vyznania viery znie takto: (Verím v Jeţiša Krista,
ktorý)„vystúpil na nebesia, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho.“
a)V rámci tohto článku je reč o účasti Jeţiša Krista - človeka na Boţej sláve a moci.
b) O nanebovstúpení Jeţiša Krista rozjímame, keď sa modlíme druhý desiatok
„slávnostného ruţenca“.

095. Kedy vystúpil Ježiš Kristus na nebesia?
Jeţiš Kristus vystúpil na nebesia štyridsiateho dňa po svojom
zmŕtvychvstaní. Sviatok Nanebovstúpenia Jeţiša Krista slávime
kaţdoročne štyridsiateho dňa po Veľkej noci.
096. Ako vystúpil Ježiš Kristus na nebesia?
Jeţiš Kristus vystúpil na nebesia z Olivovej hory, pred očami svojich učeníkov.
097. Čo znamenajú slová „sedí na pravici Boha Otca všemohúceho“?
Slová „sedí na pravici Boha Otca všemohúceho“ znamenajú, ţe Jeţiš
Kristus aj ako človek vládne Boţskou mocou na nebi i na zemi.
a)Jeţiš Kristus aj ako človek dostal Boţskú moc: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.“
b)Kto chce nasledovať Jeţiša Krista do jeho slávy, musí ho tu na zemi nasledovať
v trpezlivom znášaní utrpení a kríţov.

