JEŽIŠ ŽIL MEDZI ĽUĎMI

„A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom.“ (Mt 4, 23)

Syn Boží, Ježiš Kristus, sa z nesmiernej Božej lásky stal človekom. Vstúpil do nášho pozemského života celou svojou bytosťou. Bol jedným z nás. Mal účasť na celej ľudskej biede. Vstúpil do našej úbohej situácie, aby nás z nej vyslobodil. Celý jeho ľudský život je otvorenou učebnicou ľudskosti v každej životnej situácii a okolnostiach. Ježiš z Nazareta žil s nami ľuďmi na zemi, aby nás naučil žiť s Bohom.
Hlavné udalosti Ježišovho pozemského života sú:
■    zvestovanie v Nazarete,
■    narodenie v Betleheme,
■    detstvo a skrytý život v Nazarete,
■    verejné účinkovanie v celej krajine,
■    posledná večera v Jeruzaleme,
■    umučenie, pochovanie a zmŕtvychvstanie v Jeruzaleme,
■  nanebovstúpenie na Olivovej hore. Najvýznamnejšia udalosť jeho života je zmŕtvychvstanie.
O tom, že Kristus skutočne žil na zemi, nás presviedčajú evanjelia a súveké historické pramene (Jozef Flávius, Plýnius mladší, Svetónius a ďalšie) a svedectvá mučeníkov pre vieru v Krista.
Ježišov pozemský život členíme na skrytý život a verejné účinkovanie. Skrytý život trval do 30. roku jeho života. Počas skrytého života ešte nezjavil svoje božstvo. V tom čase žil v Nazarete so svojou matkou Máriou a pestúnom svätým Jozefom. Preto ho voláme „Nazaretský". Skrytý život posvätil modlitbou a prácou. Pracoval ako tesár, aby nám dal príklad poctivo pracovať a aj prácou oslavovať Boha.
Kristov verejný život trval 3 roky - vystupoval ako Boží Syn a Mesiáš. Počas verejného života chodil po krajine, učil ľudí a robil zázraky. Učil najmä o Božom kráľovstve. Božie kráľovstvo je nový svet lásky. Ježiš zavŕšil svoj verejný život vykúpením ľudstva, keď sa obetoval na kríži a vstal z mŕtvych.

„Boží Syn... pracoval ľudskými rukami, myslel ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou, miloval ľudským srdcom. Narodený z Márie Panny sa naozaj stal jedným z nás, vo všetkom nám podobný okrem hriechu.“ (GS, 22)

