
Život Ježiša Krista 
(ako nám ho dáva poznať evanjelista Marek)



1. Príprava Ježišovho účinkovania 

Hlas volajúceho na púšti: 
„Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky!“



Ján Krstiteľ neďaleko  
Judskej púšte vyzýva ľud na 
pokánie. Jána si Boh vybral, aby oznamoval príchod 

Mesiáša – Ježiša - na tento svet, jedinečnú 
udalosť, ktorá mala zmeniť beh sveta 
a mala meniť aj SRDCIA ĽUDÍ. 



Ján  v samote, tichu  a prísnom živote na púšti pochopil, 
že UŽ JE ČAS.   

Čas, aby vyšiel z púšte medzi ľudí a hovoril, čo spoznal...



Schádza k Jordánu, kde krstil ľudí.
Krst bol znakom toho, že človek chcel nastúpiť 
cestu 
ZMENY SVOJHO ŽIVOTA – OBRÁTENIA.   



Prichádzalo množstvo ľudí. 
Vyznávali svoje hriechy 
a robili pokánie. 

Jedného dňa prišiel TEN, 
ktorý pokánie za svoje 
hriechy robiť nepotreboval –
Ježiš.  





„Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Z neba zaznel Otcov hlas: 



Ježiša Duch od Jordána viedol na púšť. 



Na púšti bol 40 dní a pokúšal ho Satan, 
ktorý chcel zmariť jeho poslanie 
a dôverné spojenie s Otcom, 
ktoré Ježiš na púšti prežíval.  



2. Ježiš v Galilei



Tu si Ježiš povoláva prvých učeníkov



Boli to rybári: 

-bratia Šimon a Ondrej
-ďalší bratia Jakub Zebedejov a Ján   



Ježiš s učeníkmi išiel do mestečka Kafarnaum



Ježiš vošiel do synagógy – tu učil, 
vyhnal zlého ducha, 

vzbudil pozornosť ľudí: 
„Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje 
´a poslúchajú ho“ (Mk1,27) - hovorili ľudia 



Ježiš býval blízko synagógy, u Petra. 
Petrova svokra mala horúčku, 
Ježiš ju uzdravil, i mnohých chorých. 
Ježiš sa tak stával známym po celej Galilei.



Ježiš sa utiahol na pusté miesto, aby sa tam modlil. 
Robil tak často, keď ho hľadali zástupy ľudí. 
Chcel ostať aj vtedy  spojený so svojím Otcom. 



Ježiš prišiel na to, aby ohlasoval Božie kráľovstvo, 
a tak chodil po celej Galilei. 

Kázal v synagógach, vyháňal zlých duchov a uzdravoval.



Uzdravenia, ktoré Ježiš urobil:

1. Uzdravenie malomocného 
2. Ochrnutého
3. Človek s vyschnutou rukou – v sobotu 
4. Mnohé  iné



V Kafarnaume povolal  Léviho, hlavného mýtnika , 
ktorý sa neskôr stal apoštolom a evanjelistom  



Ježiš vystúpil na vrch a povolal k sebe učeníkov. Vtedy 
ustanovil Dvanásť apoštolov

aby boli s ním 
aby ich posielal kázať



Ježiša chcú príbuzní odviesť domov. 
Myslia si, že sa  pomiatol. Prišli k Petrovmu domu, 
a dali si ho zavolať. Ale Ježiš má čas... Káže im čakať. 
Za svoju rodinu vyhlási tých, ktorí počúvajú jeho slovo. 



Svoju matku Máriu však týmito slovami vyznamenal, lebo 
ona prvá spomedzi jeho nasledovníkov plnila Božiu vôlu.

Ježiš učil pri mori – nastúpil na loďku, odrazil ju od brehu, aby 
ho bolo dobre vidieť a počuť - voda pôsobila ako reproduktory 
– zosilňovala jeho hlas.  
Ľuďom hovoril v podobenstvách. 



LOĎ 

Z  JEŽIŠOVÝCH ČIAS 



1. Podobenstvo o rozsievačovi 
2. O lampe 
3. O miere 
4. O zasiatom semene
5. O horčičnom zrnku



Ježiš utíšil búrku na mori 

- dokázal, že má moc aj nad prírodou 

Ježiš vzbudzuje otázniky aj u apoštolov – „Kto je 
to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ 



Na východ od Genezaretského jazera leží kraj Geraza. 
Žili tu pohania. 
Ježiš tu dokázal, že má moc aj nad svetom duchov, 
keď vyhnal zlých duchov z posadnutého človeka. 

Poslal ich do svíň, ktoré sa zo svahu rútili priamo do mora, kde 
zahynuli. 

Gerazania utrpeli hmotnú škodu , a tak Ježiša prosili, 
aby opustil ich kraj. 



Ježiš  teda odišiel z kraja Geraza a znova učil pri mori neďaleko  Kafarnauma. 
Nečakane ho zavolali do Kafarnauma, kde na smrť ochorela dcérka 
predstaveného synagógy.  Ihneď odchádza do Kafarnauma a zástup ľudí ho 
nasleduje. 

Ježiš uzdraví ženu trpiacu na krvotok, ktorá mala silnú  
vieru, že sa uzdraví čo len jediným dotykom Ježišovho 
plášťa. 



V Kafarnaume Ježiš vzkriesil dcéru predstaveného synagógy 

Týmito zázrakmi postupne zjavoval svoje božstvo.
Ježiš ešte nechcel, aby sa  otvorene hovorilo o jeho božstve. 



3. Ježiš na cestách 

1. Nazaret 
2. Rôzne časti Galiley
3. Cesta do Jeruzalema 



Nazaret

„Skade to má tento?“ – nevera ľudí 
Ježiš tu neurobil nijaký zázrak 

„Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, 
medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 



Ježiš posiela Dvanástich – po dvoch a dal im moc nad 
nečistými duchmi

- hlásali pokánie 
- uzdravovali chorých 
- vyhnali mnoho zlých duchov



Znova pri Galilejskom mori 

Apoštoli Ježišovi rozprávali, 
čo zažili a čo učili. 

Ježiš ich pozval, 
aby si odpočinuli 
na tichom mieste. 
Ľudia ich stále vyhľadávali, 
a nemali sa kedy ani najesť. 



Zázračné rozmnoženie chleba

Ľudia zistili, kde ide Ježiš s apoštolmi. Predbehli Ježiša a 
apoštolov a čakali ich neďaleko Galil. mora. 

Ježiš sa zľutoval nad ľuďmi, 
lebo boli ako ovce bez pastiera. 

Začal ich učiť mnohým veciam. 
Takmer  nezbadali, že je už večer.
Ľudia nemali čo jesť – Ježiš rozmnožuje 
chleby a ryby. Tento zázrak je 
predobrazom Eucharistie 



Tabga – miesto rozmnoženia 



Tabga – mozaika 
pod oltárom 
pripomína zázrak 
rozmnoženia 
chebov 



Ježišovi učeníci vzbudzovali veľa otáznikov u farizejov. 

„Farizeji“ boli určitá skupina v židovstve, 
ktorá veľmi dbala o zachovávanie všetkých predpisov 
Mojžišovho zákona. 

Vyčítali Ježišovým učeníkom, že nedodržujú drobné predpisy, tradíciu.  

Ježiš sa snažil ukázať farizejom, 

že najdôležitejším prikázaním je láska

a Božie prikázania, 

nie ľudské dodatky, 

ktoré farizeji zachovávali s veľkou prísnosťou  



Ježiš mimo Galilei 

Uzdravil Sýrofeničanku V kraji Týru a Sidonu, na sever od 

Galilejského mora,  

nežili Židia, ale pohania. 

Žena, ktorá mala dcéru posadnutú zlým 

duchom, verí, že Ježiš jej môže pomôcť. 

Prejavuje veľkú vieru a pokoru. 

Ježiš oslobodzuje jej dcéru. 



Ježiš ide z Fenície do kraja 
Dekapolis (združenie 10 
miest) (označené červenou) 

Tu uzdravuje hluchonemého 

Effata! – Otvor sa! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Thedecapolis.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Thedecapolis.png


Druhé zázračné rozmnoženie chleba

Ježiš uzdravoval na západnom 
brehu Galilejského mora. 
Ľudia sa už 3 dni zdržiavali 
pri Ježišovi, nemali už čo jesť 

Ježiš prejavil súcit, rozmnožil  7 
chlebov a pár rybičiek
- nasýtil 4000 mužov (nerátajúc 
ženy a deti) 

- Zázrak urobil v kraji pohanov 



Farizeji vyvolávajú hádku s Ježišom – pokúšali ho
- chceli znamenie z neba

V Betsaide uzdravil slepca – zakázal mu ísť do dediny, aby sa 
predčasne nedozvedeli o jeho božstve



Cézarea Filipova –
„Za koho ma pokladajú ľudia?“ 

„A za koho ma pokladáte vy?“ 



Ježiš prvý raz predpovedá svoje utrpenie 

Peter pohotovo, ale bez viery, reaguje: 
„To sa ti nesmie stať“ 

Ježiš ho karhá, že nemá zmysel pre Božie veci, 
len pre ľudské 



Ježiš hovorí o nasledovaní: 

Kto chce ísť za mnou,... nech 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. 

Kto stratí svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachráni si ho.  

„Čo osoží človeku, keby aj celý 
svet získal a svojej duši by 
uškodil?“



Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vzal ich na vysoký vrch (Tábor) 
do samoty, kde sa  pred nimi premenil 

Boh tu dal zažiariť Ježišovej sláve a dal ju vidieť trom apoštolom, 
ktorí v prvotnej Cirkvi zohrajú kľúčovú úlohu 

Ježiš im o tom zakázal hovoriť, kým „nevstane z mŕtvych“

Apoštoli nechápali, čo znamená „vstať z mŕtvych“ 



Ježiš druhý raz predpovedá svoje utrpenie 

Bolo to cestou po Galilei  

- učeníci sa cestou hádajú, kto z nich je väčší 



Opať v Kafarnaume 

Ježiš reaguje na hádku učeníkov slovami: 
„Kto chce byť prvý, nech je posledný 
zo všetkých a služobník všetkých.“ 



V Judejskom kraji za Jordánom

Ježiš učí o nerozlučiteľnosti manželstva 

Deti dáva za príklad ako treba prijímať Božie 
kráľovstvo 

Stretáva sa s bohatým mladíkom, ktorému ponúka 
cestu chudoby 
a nasledovania 



Na ceste do Jeruzalema  

- do Jeruzalema sa vystupovalo – rozprestiera sa na vŕškoch 

- Ježiš na tejto ceste 3. raz predpovedá svoje utrpenie 

- Apoštoli chcú mať popredné miesta v v Ježišovej sláve 

- nechápu Ježišovu reč o utrpení 



Jericho 

- tu Ježiš uzdravil slepého Bartimeja 



2. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme



Ježiš vstupoval do Jeruzalema od Betánie, blízko Olivovej hory  

- prechádzal dedinkou Betfage 



Ježiš videl asi z tohto miesta  Jeruzalem, keď vstupoval do mesta 

- bola nedeľa 

Miesto, kde plakal nad Jeruzalemom 



Ježiš sa večer vrátil do Betánie k Lazárovi, Márii a Marte. Tak to robil cez 
nasledujúci  týždeň (Veľký týždeň) až do štvrtka.

Cez deň bol v chráme a večer sa vracal do Betánie. 



Pondelok: Preklial figovník - symbol Izraelského národa, na 
ktorom boli iba listy a nie plody 

( vonkajšie zachovávanie zákona)



Utorok: Ježiš sa ráno vracal z Betánie do Jeruzalema. Neúrodný figovník 
vyschol. 



Ježiš v chráme vzbudzuje otázky u veľkňazov, zákonníkov: 

„Akou mocou toto robíš?“ 

-chceli ho podchytiť v reči – „máme platiť dane, alebo nie?“  

-saduceji ho chceli chytiť na otázky zmŕtvychvstania 

- farizeji a saduceji sa medzi sebou hádali 



Tu sa  Ježiša pýtali zákonníci, ktoré prikázanie je najväčšie zo všetkých: 

Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je  jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z 
celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! 

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. 



Ježiš tu hovoril aj v podobenstvách, napr. o zlých vinohradníkoch.



Ježiš svojich učeníkov varuje pred zákonníkmi – pred tým, čo robia „naoko“ – aby 
sa zdali byť lepšími ako sú 



Pochválil chudobnú vdovu, ktorá, hoci dala malý peniaz do pokladnice, dala veľa, lebo 
dávala nie z prebytku, ale „všetko, čo mala“ 



Učeníci obdivovali veľkoleposť chrámu. Ježiš predpovedá jeho zničenie.

Z chrámu naozaj „neostal kameň na kameni“ 



Keď odchádzali do Betánie, na Olivovej hore, odkiaľ mali krásny výhľad na Jeruzalem,   
Peter, Ondrej, Ján a Jakub sa pýtali Ježiša: 

„Aké bude znamenie, keď sa to všetko začne  plniť?“  



Ježiš obsiahlou rečou hovorí o konci Jeruzalema a sveta. 

Koniec Jeruzalema nastane počas jednej generácie (udial sa r. 70 po Kr.),

O konci sveta nik nevie. Keď sa však splnila jedna predpoveď, splní sa aj druhá.  



Potom Ježiš rozpráva  päť  podobenstiev, ktorými vyzýva k bdelosti. 

(Marek uvádza iba podobenstvo o pánovi domu, ktorý odcestoval 

a má sa vrátiť nečakane )



Streda:

Veľrada sa rozhodla, že Ježiša zabijú. 

Nechceli to robiť cez sviatky, aby sa ľud 
nevzbúril. 



Ježiš stoluje v Betánii v dome Šimona Malomocného. 

Prišla žena a pomazala nohy vzácnym nardovým olejom. 

Ježiš predpovedá svoju smrť. 



Judáš sa ponúkol veľkňazom, že Ježiša zradí (túžil po peniazoch). 

Prisľúbili mu 30 strieborných.

Hľadal spôsob, ako ho vydať veľrade. 



Štvrtok:

Ježišovi učeníci pripravujú 
v Jeruzaleme, asi v dome otca 
evanjelistu Marka, veľkonočnú 
večeru 
pre Ježiša 



V tejto miestnosti (horná sieň) 
Ježiš posledný krát  večeral so svojimi apoštolmi 



Tu ustanovil sviatosť Eucharistie a kňazstva 



Najstaršie olivy v Getsemanskej záhrade 

Po večeri odišiel 

do Getsemanskej záhrady 

modliť sa.



Pohľad z Olivovej hory, na ktorej bola Getsemanská záhrada. 

Ježiš tu trpel duchovne i telesne: 

- apoštoli zaspali, prežíval úzkosť v opustenosti 

- potil sa krvou

- Judáš ho tu zradil bozkom a vydal do rúk vojakov 



Ježiša odviedli pred veľkňaza, 

kde zasadla nelegálnym 

spôsobom veľrada  

Peter išiel zďaleka za Ježišom, 

bál sa. 

Ježiš na Zelený štvrtok 

išiel pravdepodobne 

po týchto schodoch. 



Peter zaprel Ježiša, na dvore veľkňaza 3x výslovne povedal, 
že ho nepozná 



V Kajfášovom dome bolo 
väzenie, 
v noci tu väznili Ježiša



Ježiš pred Pilátom vo vládnej budove – pevnosť Antónia 



Pilát dal Ježiša zbičovať, 

ale zástup ho žiadal, 

aby Ježiša dal ukrižovať.

Pilát teda Ježiša vydal 

do rúk ľudí, 

aby ho ukrižovali. 



Vojaci sa Ježišovi posmievali, bili ho, obliekli ho do purpurového plášťa   a na hlavu mu 
dali tŕňovú korunu.

Udialo sa to vo vládnej budove 



Ježišova krížová cesta 

Týmito miestami išiel Ježiš na 
Kalváriu 



Golgota – vyvýšenina, ktorá bola za múrami vtedajšieho 
mesta, kde vykonávali trest smrti, bola na mieste dnešnej 
baziliky  Božieho hrobu 



Tu Ježiša ukrižovali –
miesto, kde stál kríž 



Dnes je možné 
dotknúť sa tohto 
miesta pod oltárom 



Okolo tretej nastala tma a 
zemetrasenie. 

O zemetrasení dodnes svedčí 
puklina v skale na Golgote. 

Ježiš vydýchol 
a odovzdal dušu Otcovi. 



Ježišovo telo zavinuli do plátna 
a položili do hrobu vytesaného do skaly. 
Miesto, na ktorom ho pomazali vonnými olejmi.



Hrob Pána Ježiša dnes 



Miesto, 

na ktorom ležal Pán 



Hrob bol už na tretí deň 
prázdny... 

Ježiš vstal 
z mŕtvych, 
ako to predpovedal 



Ježiš sa zjavoval učeníkom po 
40 dní. 

Na 40 deň po svojom 
zmŕtvychvstaní vystúpil do 
neba z Olivovej hory. 



Na skale sa zachovali odtlačky jeho nôh. 



Učeníci sa po zoslaní Ducha svätého rozišli podľa Pánovho 

misijného príkazu, ktorý dostali pri jeho nanebovstúpení, 

do celého sveta. 


