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Hoax o Ježišovi?
Drahí bratia, milé sestry, priatelia! Keby ste museli z nejakého dôvodu preskočiť
Vianoce, chýbali by vám? Preskočiť dni sa dá napríklad náročným pobytom v nemocnici
v chorobe alebo po úraze. Myslím si, že v súčasnej spoločnosti by sme si život bez Vianoc
vedeli celkom dobre predstaviť. Niektorí ľudia ani Vianoce neslávia (najmä osamelí, alebo
s poruchami správania, závislí)...
Aký by bol dnes svet, keby – Pán Boh dosiaľ nedal svojho Syna? Keby sme všetci ešte
len čakali na jeho zásah zhora? Podobne, ako to ešte dosiaľ očakávajú Židia, ktorí v Ježišovi
odmietli vidieť Mesiáša. Svet by celkom určite vyzeral inak, než vyzerá dnes. Bol by nejaký,
určite by bol nasledoval nejaký vývoj vo všetkých oblastiach, v akých len žijeme, ale bol by to
celkom iný svet. Každé naše rozhodnutie a každý náš čin ovplyvňuje náš ďalší život. Čím väčšie
je naše rozhodnutie, tým väčšia zmena v živote nastáva. Nikdy nemáme ako posúdiť, ako by
vyzeral náš život, keby sme si boli zvolili iné rozhodnutie, inú cestu.
Ako by – napr. v prípade rodiny, vyzeral život, keby si manželia nevybrali terajšie
manželky, ale nejaké iné? Keby sa na svet narodili celkom iné deti a tieto by - nejestvovali?
Keby sme nejestvovali ani – my, ale preto, že naši rodičia by si boli vzali za svojich manželov
iných ľudí, boli by tu namiesto nás iné deti ...
Ach, prepáčte, to sa už zamotávame. Ale presne takto si nevieme predstaviť ani náš
svet, aký by bol bez kresťanstva. Pán Boh sa rozhodol preto, aby v správny čas prišiel
v tele malého dieťaťa a tým zásadne zmenil chod celého sveta. Otočil možné budúce dejiny
celkom iným smerom. Prehodil aj naše rozmýšľanie a pohľady na našu budúcnosť, na zmysel
žitia.
Milí bratia, milé sestry, Vianoce, ako nazývame sviatky Jeho narodenia, znamenajú pre
nás a celý svet veľmi veľa. Patria do nášho sveta a sú súčasťou nás, nášho života.
O tom, čo vlastne s nami a naším svetom svojím rozhodnutím urobil Pán Boh,
čítame v celej Biblii. Ja vás dnes pozývam ku krátkemu textu, ktorý v jednom zo svojich listov
napísal apoštol Pavel svojmu duchovného dieťaťu, mladému Timoteovi.
text: 2Tim 1,9-10: „On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale
podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi
Ježišovi, a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a
evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.“

Milí naši, určite ste už počuli meno Michael Phelps. Áno, áno, na niekoľkých
olympiádach sa zapísal ako najlepší plavec zatiaľ všetkých dôb. Získal viac medailí nielen ako
všetci iní plavci sveta, ale má ich viac ako akýkoľvek iný športovec z iných disciplín!
Jedným z vynikajúcich športovcov je aj Hicham El Guerrouj (výsl.: Hišam el Gerrudž)
z Maroka, patrí medzi najlepších bežcov na stredné trate všetkých čias. Dlhé roky držal rekord
v behoch na takýchto tratiach.
Obaja športovci sa veľmi líšia. Okrem toho, že jeden športoval vo vode a druhý na
suchu, výrazne sa odlišujú svojou výškou. Ten prvý meria 193 cm, ten druhý 175 cm. Napriek
tomu, že jeden z nich je teda takmer o hlavu vyšší ako druhý, dočítal som sa, že – obaja nosia
rovnako dlhé nohavice. Ako je to možné?
Phelps má na svoju výšku pomerne krátke nohy a veľmi dlhý trup, teda dokonalú stavbu
tela na plávanie. El Guerrouj zase veľmi dlhé nohy a krátky trup, ideál na bežca na dlhé trate.
Keby sa každý z nich chcel uplatniť v športe toho druhého, nemali by šancu sa ani prepracovať
na olympiádu.
Každý z nich je dobrý, vynikajúci práve v tom, čo u Pán Boh dal.

Milí priatelia, v úvode kázne sme rozmýšľali nad tým, čo by bolo, keby tu kresťanstvo
nebolo. Keby neboli nijaké Vianoce, nijaký príchod Ježiša Krista na tento svet a teda s Ním
ani nijaké spasenie.
Niektorí ľudia, najmä z popieračov viery, radi poukazujú na omyly, zvlášť hrubé omyly
v minulosti cirkvi, keď sa v jej mene konali aj nie dobré veci. A tvrdia, že bez cirkvi by bol svet
lepší, že by bol ďalej, než je dnes. Hovoria, že celá mašinéria okolo Ježiša je iba v žilách dejín
zažitý hoax, ktorému verí veľa, veľa ľudí, no pritom je nezmyselný, ba až škodlivý. Že bez
cirkvi by bol svet omnoho lepší, zdravší a vyspelejší...
Lenže aj tu platí: my nevieme, aké by to bolo, keby sa svet vybral inou cestou.
Nemáme ani len potuchy, čomu by bez Ježiša ľudia verili dnes, či by to bolo lepšie alebo horšie,
a najmä v čom by to bolo lepšie alebo horšie?
Je to jednoducho tak, že Phelps sa dal na plávanie, El Guerrouj na beh na dlhé trate, a pre
náš svet dal Pán Boh spasenie práve formou svojho Syna Ježiša Krista. Inej cesty niet.
Zbytočne by sme vymýšľali a útočili, ako inak by sa to dalo.
V teológii poznáme výraz dejiny spásy. Za ním sa skrýva celý Boží plán s človekom,
ktorý vo svojom hriechu odpadol a nemôže sa sám od seba vrátiť. Pán Boh sa rozhodol, že nám
dá ešte šancu, že urobí všetko preto, aby nás ešte zachránil.
Toto sa už vlastne stalo. Pán Boh to najprv naplánoval, a potom aj uskutočnil. Vianoce
sú len začiatkom Jeho veľkého diela záchrany. Boží Syn, Dieťa Ježiš prišlo betlehemskou
cestou, aby napokon dokonalo veľkolepý cieľ, naplnilo zákon a prinieslo riešenie pre celé
dejiny spásy, záchrany človeka, záchrany aj nás.
A potom do toho vstupuje svet, ktorý sa nám snaží nahovoriť, že nijaký Pán Boh
neexistuje, namiesto vianočného príbehu nám prináša rozprávku, hoax o malom, slabom
a detinskom Ježiškovi, ktorý iba nosí darčeky a na nič viac sa nezmôže...
Drahí priatelia, ďalej je to už len na našom výbere. Vstúpime do Božích dejín spásy,
necháme, aby Jeho spása dosiahla aj na nás, alebo celého Boha aj s Jeho plánom záchrany
človeka iba spláchneme dolu prúdom a nahradíme ho plagiátom, umelým Ježiškom
v rozprávkovom, červenom kožušteku?
Vyberme si sami, voľba je na nás. Vianoce a to, ako ich prežívame, ukazujú našu
voľbu. Amen.

k textu:
Text je súčasťou 1,6-18. Apoštol Pavel so svojím vzdelaním písal dosť komplikovane
(odhliadnuc od niektorých pokusov urobiť sporným Pavlovo autorstvo listu). Verše 8-11 sú
v gréckom texte jedinou vetou, náš ev. preklad ju rozdeľuje na tri a naše dva verše robí jednou
z nich...
v. 9: Pán Boh nás všetkých volá do svojho kráľovstva, hoci napokon sú zachránení iba
niekoľkí – tak je to v R 8,29-30. Tu je poradie ale prehodené, hovorí sa už o skupine
zachránených (=cirkvi), ktorú povolal do služby pre nesenie evanjelia. Nie je to podľa našich
skutkov, kto sa osvedčil a kto nie, povolanie je pre každého a to vďaka tomu, že takto nám to
umožnil sám Pán Boh (Jeho milosť). Ono to súvisí s veršom predtým, kde Pavel Timotea
povzbudzuje, aby napriek vnútornej obave aj tak Timotej konal svoju službu.
Prečo to Pán Boh takto robí? To je vlastne súčasť Jeho plánov v tzv. dejinách spásy.
Celý zákon v SZ už bol daný tak, aby ukázal, že je nemožná cesta samospasenia a že musí
prísť Boží zásah, záchrana rovno z Jeho strany. Pekne to opísal B. Utley, že celé evanjelium
nikdy nebolo plánom B, ako zachrániť ľudí. Vždy bolo Božím plánom vykúpiť ľudí a to tak,
že to urobí On sám. Tak, ako kedysi On zatvoril dvere raja (1M 3,24), nik iný ich nebude
môcť ani otvoriť. Už tam bol teda ten plán, ktorý sa neskôr ...
v. 10: ... naplnil v Jeho Synovi. Až teraz je to ľuďom jasné, ako to Pán Boh plánoval,
keď sa stal známym Ježiš ako Kristus. Dovtedy boli Božie plány zahalené v proroctvách,
trochu nejasných, preto ich aj Židia všeobecne odmietli vidieť ako naplnené práve v Ježišovi.
Ale v cirkvi je nám známe, že práve v Ňom sa prejavila Božia milosť.
Tento Ježiš priniesol nádej, priniesol budúcnosť, priniesol zmysel života. On zahladil
(urobil neúčinnou) smrť, život, ktorý bol dovtedy veľkou otázkou, čo s ním, vyviedol na
svetlo (aj: osvietil, ožiaril) a s ním aj dovtedy (najmä medzi sadukajmi a farizejmi ) často
diskutovanú nesmrteľnosť (ev. preklad: neporušiteľnosť).
v. 11: Timotej, tak ako sa ty obávaš pre vonkajšie tlaky, či obstojíš, alebo nie, pozri, ja
som bol pre toto evanjelium, pre tento osvietený život a zjavenú nesmrteľnosť taktiež
povolaný, aby som kázal, zakladal cirkev a učil o tom ... Ale tento text už nepatrí pre základ
našej kázne... ;-)
Biblia (ev. preklad, grécky text)
pomôcka: http://www.freebiblecommentary.org
príklad o športovcoch je podľa knihy: J. Clear: Atómové návyky, str. 204n, Tatran 2018

