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 Povijesna osoba. 

 Skoro svaka velika religija uči da je Isus 

bio prorok, dobar učitelj ili pobožan čovjek.  

 Biblija – Isus je mnogo više od proroka, 

dobrog učitelja ili pobožnog čovjeka.  
 “... a mi propovijedamo Krista raspetoga:  Židovima 

sablazan, poganima ludost...” (1 Kor 1, 23) 
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 “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji...”   (Mt 28,18) 

 Vlast puna čovjekoljublja koja želi spasiti i podržati čovjeka 

na putu dobra i napretka. 
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 “Zbog dobrog te djela ne kamenujemo – 

odgovoriše mu Židovi – nego zbog hule što se 

praviš Bogom, iako si samo čovjek.” (Iv10, 33) 
 

 “Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je 

Abraham bio, Ja Jesam.” (Iv 8, 58) 

 “Ja sam koji jesam.” (Izl 3, 14) 
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 Učenici: 

◦ Ivan: 

 “Riječ bijaše Bog.” (Iv 1, 1) 

 “Riječ tijelom postala.” (Iv 1, 14) 

◦ Toma: 

 “Gospodin moj i Bog moj” (Iv 20, 28) 

◦ Pavao:  

 “...velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista” (Tit 2, 13) 

◦ Petar: 

 “…našega Boga, Spasitelja Isusa Krista” (2 Pt 1,1) 



“... jedinorođenoga Sina Božjega.” 

 Najdublji identitet Isusa koji upućuje na neistraživi 

misterij Boga. 

 Govorimo o Isusu iz Nazareta: sin Marije i Josipa; nama u 

svemu jednak osim u grijehu. 

 U Isusu se događa novi dodir čovjeka i Boga, novi susret 

koji nadilazi odnos između Stvoritelja i stvorenja. 

 Velika i iznenađujuća novost koja traži djelovanje odozgor 

i čovjekov odgovor po vjeri. 

 “Nitko ne pozna Sina nego Otac i nitko ne pozna Oca nego 

Sin i onaj komu sin htjedne objaviti.” (Mt 11, 27) 



“... jedinorođenoga Sina Božjega.” 

 Vjerovanje da je Isus dobar učitelj nije opcija jer je Isus 

jasno i neporecivo tvrdio da je Bog. 

 Ako nije Bog, onda je lažov i u tom slučaju nije prorok, 

dobar učitelj ili pobožan čovjek. 

 Je li Isus rekao sve što mu se pripisuje? 

 “A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit 

će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh.”   (Iv 14, 26) 
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Hvala na 
strpljenju! 


