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Druha Božská Osoba 



 

 

 Úvod 

 V svojej práci sa chcem pokúsiť 
napísať o Druhej Božskej Osobe. 
Skúsim opísať, kto je druhá Božská 
osoba a ako sa to dotýka nášho 
života. 

•  Ako zdroj informácií využijem 
Sväté písmo. 



 

 

 Ako Boh k nám hovori 

•  Mnoho ráz a rozličným spôsobom 

hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 

V týchto posledných dňoch prehovoril 

k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča 

všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On 

je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a 

udržuje všetko svojím mocným slovom.   

•  ( Hebr 1,1-3).  

 



 

 

 
Sväté písmo nám predstavuje hlavné črty 

Ježiša Krista 
 

•Sväté písmo nám 

predstavuje hlavné črty 

Ježiša Krista 
 



 

 

 
Ježíš je Boh, ktorý sa stal človekom                
 
Jn 1,1- 2. 14;                 Jn 20, 28.   
 • Na počiatku bolo Slovo 

a Slovo bolo u Boha a 
to Slovo bolo Boh. Ono 
bolo na počiatku u 
Boha. 

• A Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi 
nami. A my sme uvideli 
jeho slávu, akú má od 
Otca jednorodený Syn, 
plný milosti a pravdy. 

• Tomáš mu 
odpovedal: „Pán môj 
a Boh môj!“ 



 

 

 

Ježiš je Syn Boží          
a,Mt 16, 15-16; b, Mk 1,1;    
c, Lk 22, 70-71; d,Jn 8, 24 

• a, „A za koho má pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal 
Šimon Peter: „Ty si Mesiáš Syn živého Boha.“   

• b, Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 

• c, Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „ 
Vy sami hovoríte, že som.“ Oni povedali: „ Načo ešte 
potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli!“ 

• d, Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich 
hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo 
svojich hriechoch. 



 

 

 

Ježiš je Kristus, Mesiáš             
a, Mt 26,63-64;  b, Mk 14,61-62; 
c, Lk 9,20; d Jn 4,25- 26   
• a, Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého 

Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“ Ježiš mu odvetil: 
„Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka 
sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“ 

• b,  Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty 
Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna 
človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“ 

• c, „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za 
Božieho Mesiáša.“ 

• d, Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde 
on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa 
rozprávam s tebou.“ 



 

 

 
Ježiš prišiel pomôcť hriešnikom   
 Lk 5,32;             Mt 9,13 

• Neprišiel som 
volať 
spravodlivých, ale 
hriešnikov, aby sa 
kajali. 

• Choďte a naučte 
sa, čo to znamená: 
„Milosrdenstvo 
chcem, a nie 
obetu. Neprišiel 
som volať 
spravodlivých, ale 
hriešnikov.“ 



 

 

 
Ježiš má moc odpúšťať hriechy                              
Mk 2,9-12            Lk 24,47 
• Čo je ľahšie- povedať 

ochrnutému: „Odpúšťajú 
sa ti hriechy, alebo 
povedať: Vstaň, vezmi si 
lôžko a choď! Ale aby ste 
vedeli, že Syn človeka má 
na zemi moc odpúšťať 
hriechy“- povedal 
ochrnutému: „ Hovorím ti: 
Vstaň vezmi si lôžko a 
choď domov.“ A on vstal, 
hneď si vzal lôžko a pred 
očami všetkých odišiel. 
Všetci sa divili, velebili 
Boha a hovorili: „ Také 
niečo sme ešte nikdy 
nevideli.“ 

• A v jeho mene sa bude 
všetkým národom, počnúc 
od Jeruzalema, hlásať 
pokánie na odpustenie 
hriechov. 



 

 

 

Ježiš má moc nad smrťou          
Mk 5,22-24. 35-42;  

• Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom 
Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho 
prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby 
ozdravela a žila.“ Kým ešte hovoril, prišli z domu 
predstaveného synagógy a povedali: „ Tvoja dcéra 
umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš 
počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: 
„Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, 
iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď 
prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, 
plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: 
„Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale 
spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so 
sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli sním, 
vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a 
povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „ 
dievča, horím ti vstaň!“ a dievča hneď vstalo a chodilo; 
malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. 



 

 

 
Ježiš má moc nad smrťou         

a,Lk 24,5-6; b,Mt 28,5-6;         
c,Jn 11,1-44 

• a, Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. 
Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte 
živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z 
mŕtvych. Spomeňte si, jako vám povedal, keď 
bol ešte v Galilei. 

• b, Anjel sa prihovoril ženám: „ Vy sa nebojte! 
Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý  bol 
ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako 
povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 

• c, Vzkriesenie Lazara.  



 

 

 
Ježiš má moc dať večný život     
Jn 10,28               Jn 17,2 

• Ja im dávam večný 
život. Nezahynú 
nikdy a nik mi ich 
nevytrhne z ruky. 

• Tak, ako si mu dal 
moc nad každým 
telom, aby všetko, čo 
si dal ty jemu, im 
darovalo večný život.  



 

 

 
Ježiš uzdravoval chorých    
a,Mt 8,5-13;  

• a,Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s 
prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ 
On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu 
odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju 
strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja 
som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak 
daktorému poviem: „Choď!“- ide; inému: „Poď sem!“- tak 
príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“- on to urobí.“ Keď to 
Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: 
„Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v 
Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a 
budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom 
kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; 
tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: 
„Choď a nech sa ti stane, jako si uveril.“ A v tú hodinu jeho 
sluha ozdravel. 



 

 

 
Ježiš uzdravoval chorých 
b,Mk 1,32-34; 

• b, Keď sa zvečerilo, po západe slnka, 
prinášali k nemu všetkých chorých a 
posadnutých zlými duchmi. A celé mesto 
sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil 
mnohých , ktorých trápili rozličné 
neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a 
nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. 



 

 

 
Ježiš uzdravoval chorých 
 c,Lk 24,47;d,Jn 9,1-7 

• c, A v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, 
hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 

• d, Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci 
sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil- on, alebo jeho rodičia-, že sa 
narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, 
ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, 
ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť 
pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Keď to povedal, 
napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal 
mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: 
Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. 

 



 

 

 
Ježiš učil s autoritou    

Mk 1,21-22        Mt 7,29  

• Prišli do Kafarnauma. 
A hneď v sobotu 
vošiel do synagógy a 
učil. I žasli nad jeho 
učením, lebo ich učil 
ako ten, čo má moc, 
a nie ako zákonníci. 

• Lebo ich učil ako ten, 
čo má moc, a nie ako 
ich zákonníci. 



 

 

 
Ježiš bol milosrdný     

a,Mk1,41;b,Mk8,3;     Mt9,36 

• a,Ježiš sa zľutoval 
nad ním, vystrel 
ruku, dotkol sa ho a 
povedal mu: 
„Chcem, buď čistý!“ 

• b, Ak ich prepustím 
domov hladných, 
poomdlievajú na 
ceste, veď niektorý 
z nich prišli z 
ďaleká. 

• Keď videl zástupy, 
zľutoval sa nad 
nimi, lebo boli 
zmorené a 
sklesnuté ako ovce 
bez pastiera. 



 

 

 
Ježiš prežíval súženie   

Mt26,38;          Jn11,35 

• Vtedy im povedal: 
„Moja duša je 
smutná až na 
smrť. Ostaňte tu a 
bdejte so mnou!“ 

• A Ježiš zaslzil. 



 

 

 

Ježiš nebol nikdy Bohu  
neposlušný  

 Mt 3,15;             Jn 8,46 

• Ježiš mu však 
povedal: „Len to 
nechaj, lebo sa patrí, 
aby sme splnili 
všetko, čo je 
spravodlivé.“ 

• Kto z vás ma usvedči 
z hriechu? Prečo mi 
neveríte, keď vám 
hovorím pravdu?! 



 

 

 Záver 

• Evanjelista Marek nám na sebe 
ukazuje pocit vzrušenia, keď píše 
prvý verš. Nechajme sa aj mi 
unášať takýmto vzrušením a 
charakteristické črty Ježiša budu 
aj našími črtami. A pamätajme, že 
Ježiš prišiel kôli každému z nás. 


