
7 Ježišových „slov“ z kríža 

V posledných hodinách života je prirodzené zamerať sa dovnútra, na svoje vlastné pocity, prežívanie, 

strach a obavy...Ježiš svoje posledné hodiny venoval ako Dobrý pastier ľuďom, ktorým prišiel priniesť 

spasenie. Citlivé a starostlivé srdce otvoril aj v tejto hodine tmy nielen svojim najbližším, ale šokujúco 

svojim nepriateľom, hriešnikom, kvôli ktorým trpel a zomieral i svojim milovaným, o ktorých mal 

väčšiu starosť ako o seba.  

1. Slová odpustenia svojim nepriateľom 

Lukáš 23:34  A Ježiš hovoril: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! 

Podstata kríža bola zhrnutá v tomto výroku, Ježiš – Jehošua – Hospodin je spasenie – prišiel zachrániť 

svet, odpustiť mu a zmieriť ho s Otcom.  

Ján 3:14,15  A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, aby nikto, kto 

verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 

Matúš 1:21  a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. 

Zmierenie, ktoré vedie k spaseniu, potrebuje 2 strany; odpustenie potrebuje len jednu. Vždy môžeme 

odpustiť tak ako Otec odpustil svetu cez Ježiša na kríži. 

2. Slová spasenia zlodejovi na kríži 

Lukáš 23:43  A Ježiš mu povedal: Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. 

Ježiš dal kajúcnikovi to, čo potreboval najviac – nádej – pre najbližšie hodiny strašného utrpenia 

a hlavne pre večnosť, pre ktorú vieme s Ním prejsť čímkoľvek. 

Židom 6:18  aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami, zasľúbením Božím a jeho prísahou, v ktorých je 

nemožné Bohu oklamať, mali silné potešenie, my, ktorí sme unikli, uchopiť nádej, ktorá leží pred 

nami, 

3. Slová ochrany pre svoju matku 

Ján 19:26,27  A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke: 

Ženo, hľa, tvoj syn!  A potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník 

k sebe. 

Matúš 19:19  cti svojho otca i svoju mať a budeš milovať svojho blížneho ako samého seba. 

Po tom všetkom slová o Jeho vlastných potrebách 

4. Slová o fyzických potrebách 

Ján 19:28  A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal: Žíznim! 

5. Slová o duchovných potrebách 

Matúš 27:46  A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! 

To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! 

Žalmy 22:2  Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! Ďaleko sú od môjho spasenia slová môjho 

kriku. 

6. Slová upokojenia, dôvery a nádeje 

Lukáš 23:46  A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! 

7. Posledné slová 

Ján 19:30  A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je! A skloniac hlavu vydal ducha. 


