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Ježiš Kristus  
 človeKom uKrižovaný

Pred vyše 2 000 rokmi pribili klincami na drevo kríža na 
okraji mesta Jeruzalem istého človeka ako nejakého 
zločinca – obkolesený bol vtedy mnohými zvedavcami, 
ktorí Ho ponižovali a vysmievali sa Mu.

Hoci On počas Svojho života mnohým ľuďom pomohol 
a nikdy nikomu neublížil, zavrhli Ho. Odpoveďou ľudí na 
Jeho lásku bol kríž. 

Ako sa správal Ukrižovaný? Trpezlivo znášal hrozné bolesti 
a ostrý výsmech. Namiesto toho, aby sa bránil alebo kričal 
o pomoc, modlil sa k Svojmu Bohu: „Otče odpusť im, 
lebo nevedia, čo činia“ (Biblia, Lukáš 23,34). Jeho 
láska bola silnejšia ako nenávisť ľudí.

Tento ukrižovaný bol  
Ježiš Kristus, Syn Boží!

Ježiš Kristus  
 Bohom potrestaný

Keď Ježiš Kristus visel na kríži, zrazu sa zotmelo. Počas 
troch hodín Ho nikto nevidel, pretože práve niesol na 
Sebe Boží trest, ktorý sme si zaslúžili my za náš hriešny 
život.

Preto musel na konci zvolať: „Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?“ (Biblia, Marek 15,34) Tento 
bolestný výkrik vyjadruje tú najhlbšiu tieseň, ktorú Ježiš na 
kríži prežíval. Vo Svojej nekonečnej láske pretrpel súd Boží 
On namiesto každého, kto v Neho osobne verí.

Po troch hodinách znovu vyšlo slnko a Syn Boží zvolal: 
„Je dokonané!“ (Biblia, Ján 19,30) Potom umrel. Svojím 
utrpením a smrťou vytvoril predpoklad na záchranu 
ľudstva.



toto raz uroBil  
 Ježiš Kristus pre vás:

preto ste vy 
 dnes vyzvaní:

„Ver  
v Pána Ježiša  

a budeš spasený  
ty aj tvoj dom!“

Biblia, Skutky apoštolov 16,31

„Kristus umrel raz  
za hriechy, spravodlivý 
za nespravodlivých,  
aby nás priviedol  
k Bohu.“
Biblia, 1. Petra 3,18



Ježiš Kristus  
 sudca

Správa z kríža nám ukazuje aj Božiu spravodlivosť, ktorá 
požaduje trest za hriech. Preto Pán Ježiš musel zniesť 
namiesto všetkých veriacich súd Boží.

Kto sa Ježišovi Kristovi vyhýba a Jeho dielom záchrany 
pohŕda, ten zostane zaťažený svojím bremenom hriechu. 
Po smrti na neho čaká Boží súd za všetky jeho napáchané 
neprávosti.

„Kto verí v neho, neBude súdený.  
Kto neverí, už Je odsúdený.“

Biblia, Ján 3,18

Posolstvo kríža Vás dnes stavia pred rozhodnutie: Prijmite 
Ježiša Krista ako Vášho záchrancu – alebo sa s Ním raz 
stretnete ako s Vaším Sudcom!

Ježiš Kristus  
 záchranca

Správa o kríži hovorí o nepochopiteľnej Božej láske. Ježiš 
Kristus tam vtedy zomrel, aby hriešni ľudia boli zachránení 
pred večným súdom. Ako môžeme dnes využiť toto 
oslobodenie?

„poKánie čiňte a verte v evanJelium!“
Biblia, Marek 1,15

Kto si prizná, že jeho život nie je pred Bohom v poriadku 
a vyzná Mu svoje hriechy, ten smie veriť, že Ježiš Kristus 
zaplatil za jeho vinu na kríži. Potom môže byť oslobodený 
od bremena hriechu a dostane nový život.

Táto ponuka platí aj pre Vás. Pán Ježiš zomrel aj za Vás na 
kríži a pozýva Vás, aby ste uverili v Neho a v Jeho dielo 
záchrany.



         „Slovo o kríži  
   je totiž bláznovstvom tým, 
            čo hynú, ale nám,  
    ktorí sme zachraňovaní, 
               je mocou Božou.”

Biblia, 1. Korintským 1,18

 

  144 5450  The Message of the Cross  Slovak

© 2020 by  – With kind permission of Beröa-Verlag, CH

Čítajte, prosím, Bibliu – Božie slovo!

GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg 
GERMANY
www.gbv-dillenburg.de 
www.gbv-online.org

ŠIRENIE PÍSMA SVÄTÉHO
Muráň 374

049 01 Muráň 
SLOVAKIA

sireniepismasv@atlas.sk


