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JEDINE KRISTUS je našou spásou  

– je našou „cestou“ do (večného) života
1
  

TTTOOOTTTUUUSSS      CCCHHHRRRIIISSSTTTUUUSSS   
 

Pre našu spásu je dôležitý „CELÝ KRISTUS“, teda nie iba jeho smrť (obeť), 
ale aj, ba predovšetkým, jeho život (jeho učenie a príklad) 

 

 

 

M. B. BENJAN 

 

                                                   
1 „Ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (J 14,6). Tie-

to Ježišove slová znamenajú, že Ježiš nám priniesol Božiu pravdu – pravdivo (správne) inter-
pretoval Božie slovo (opravil jeho falošnú zákonnícku a farizejskú interpretáciu) a oznámil 
(sprostredkoval) nám Božiu vôľu. Tým, ako i svojím príkladom (poslušnosťou, oddanosťou 
k Bohu a láskou, službou ľuďom), nám ukázal cestu k Bohu (cestu, ktorú človek po svojom 
páde opustil a nedokázal opäť nájsť). Jedine v návrate k Bohu touto cestou je naša záchrana – 
spása, život (naplnenie zmyslu tohto života, ale najmä naplnenie nádeje večného života).  
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Nielen „solus Christus“, ale aj „totus Christus“. 

„Solus Christus“ (jedine Kristus) je jedna zo zásad protestantskej teológie. 
Znamená, že spásu môžeme získať iba prostredníctvom Krista (toto tvrdenie 
sa opiera o mnohé texty NZ, napr. J 3,16; 14,6; 1Tim 2,5 a i.).  

Ak však hovoríme „prostredníctvom Krista“, máme mať na mysli „celého 
Krista“ (totus Christus), nie iba jediný jeho čin, alebo jednu stránku jeho ži-
vota (či dokonca len jeho smrť). Totus Christus – to sú všetky stránky a úseky 
príbehu Ježiša Nazaretského, ktorý ako syn človeka sa stal synom Božím, 
Kristom a Pánom (a to na základe Božieho vyvolenia, povolania, čiže Božie-
ho pomazania). Celý Kristus – to znamená historický Kristus (základ nášho 
poznania charakteru a služby pravého Božieho svedka), súčasný Kristus (náš 
vzor a vodca – hlava Cirkvi) i eschatologický Kristus (naša nádej).  

To, čo bolo v priebehu času pridané k tomu „solus“ (Christus), treba odstrá-
niť; ale aj to, čo bolo odstránené z onoho „totus“ (Christus), treba k nemu 
opäť pridať! A to aj vtedy, ak by pritom malo ísť o revíziu starých kultov 
a dogiem. 
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Solus Christus a totus Christus 

„Solus Christus“ (jedine Kristus) je jedna zo zásad protestantskej te-
ológie. Znamená, že spásu môžeme získať iba prostredníctvom Krista 
(toto tvrdenie sa opiera o mnohé texty NZ, napr. J 3,16; 14,6; 1Tim 2,5 
a i.). 

Ak však hovoríme „prostredníctvom Krista“, máme mať na mysli 
„celého Krista“ (totus Christus), nie iba jediný jeho čin, alebo jednu 
stránku jeho života (či dokonca len jeho smrť). Totus Christus – to sú 
všetky stránky a úseky príbehu Ježiša Nazaretského, ktorý ako syn člo-
veka sa stal synom Božím, Kristom a Pánom (a to na základe Božieho 
vyvolenia, povolania, čiže Božieho pomazania). Celý Kristus – to zna-
mená historický Kristus (základ nášho poznania charakteru a služby 
pravého Božieho svedka), súčasný Kristus (náš vzor a vodca – hlava 
Cirkvi) i eschatologický Kristus (naša nádej). 

To, čo bolo v priebehu času pridané k „solus“ (Christus), treba od-
strániť; a to, čo bolo odstránené z „totus“ (Christus), treba k nemu opäť 
pridať (vrátiť)! A to aj vtedy, ak by pritom malo ísť o revíziu starých 
kultov a dogiem. 

 

 

 

 

 
ISBN: 978-80-89241-23-1 

 


