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Rátaj s Kristom!
1J 1,1-5
Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a
čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. A ten život sa zjavil, my sme
(Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.
Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše
spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša
radosť bola úplná. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo
a nieto v Ňom nijakej tmy.
Písal sa rok 1274. Ale ešte ten pred Kristom a vlastne sa ani nepísal, pretože náš letopočet
sa začal písať omnoho neskôr. No neslávne slávna bitka pri Kádeši sa odohrala práve vtedy.
Bolo to nejaký čas predtým, než Izrael zažil pod vedením Mojžiša svoj slávny exodus z Egypta.
Vtedy ešte mladý faraón Ramzes II. vytiahol do boja proti vtedajšej mocnej chetitskej ríši
s cieľom zatlačiť ich preč a ovládnuť dôležité územie Levanty, nám neskôr známej ako
Kanaán.
Bitka pri Kádeši sa považuje za najväčšiu bitku bojových vozov v histórii. Z egyptských
záznamov sa dozvedáme o víťaznom postupe faraónových vojsk a absolútnej porážke
nepriateľských Chetitov. Na pamiatku tohto víťazstva boli postavené sochy faraóna
v nadživotnej veľkosti a meno faraóna získalo hodnotu. Odraz jeho kultu osobnosti môžeme
odčítať aj s Biblie, práve on bol, kto napokon prepustil Boží ľud na slobodu.
Lenže – pravda o Ramzesovom víťazstve bola trochu inakšia! V skutočnosti
Egypťania Chetitov neporazili, skôr s nimi uzavreli akési prímerie a ďalšie udalosti ukázali, že
práve Chetiti z toho získali viac. Ramzesovi vojaci vo svojej krajine iba rozšírili bludnú
informáciu, aby si každý ctil veľkého faraóna a keďže vtedy nijakí novinári neexistovali,
ľuďom neostalo iné, než veriť vojakom, ktorí priniesli nesprávne informácie o bitke.
Drahí priatelia, bratia a sestry, my, ľudia, sme sa od Majstra lží, Diabla, už naučili
veľa. Sme majstri v podvádzaní a klamstve. To je strašné.
Dnešný biblický text, ktorý síce nie je typický pre Kvetnú nedeľu, zachytáva podobné
klamstvo, s ktorým sa stretávali kresťania hneď na počiatku cirkvi. Apoštol Ján celým svojím
listom povzbudzuje kresťanov v gréckom Efeze, dnes už na území Turecka, aby vytrvali pri
správnej, čistej viere v Pána Ježiša, takej, ako ju učil Ježiš sám.
Lenže – ako vždy, diabol sa postaral aj vtedy – do cirkvi sa dostali mudráci, ktorí svojím
rozumovali, že všetko je tak trochu inak, než učia apoštoli ..
Z Efezu sa nám zachovalo meno vodcu – zvodcu: Cerinthus. On učil presviedčal, lanáril
ľudí k svojmu nezmyslu, že v skutočnosti Ježiš nikdy netrpel. Nikdy nebol bičovaný. Nikdy
nezomieral na kríži. Veď je to vraj nezmysel, aby Boh sám zomieral na dreve kríža. Boh je
predsa Boh a zomrieť nemôže! Boh je predsa – nesmrteľný!
Na tom niečo je, nie? Celkom príťažlivá, i keď zvodná myšlienka. Ježiš bol vraj iba duch
a urobil zdanie, presvedčil ľudí, že je to On na tom kríži. Dnes by sme povedali: zahral to
skvelo! Koľkí uverili!
Samozrejme, bolo toho oveľa viac, jeden blud vyvoláva druhý a nabaľujú sa ako snehová
guľa. Okolo Cerinta sa nahromadila veľká skupina ľudí, ktorí uverili jeho klamstvu a jeho
sebastrednej dôležitosti, čo viedlo k bolestivému rozdeleniu cirkevného zboru.
Preto Ján napísal svoj list, v ktorom hneď na začiatku vysvetľuje: „Čo bolo od počiatku,
čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme sa pozerali a čoho sa dotýkali naše ruky
– o tom svedčíme – o Slove života.“ (v. 1) To nie je iba niečo, o čom sa ako o legende rozpráva,

ako o nejakom Jánošíkovi, Krakonošovi, Robinovi Hoodovi, o ktorých kolujú stovky
vymyslených príbehov. O Ježišovi nesmú kolovať vymyslené príbehy! Práve preto máme
v Biblii iba štyri spomedzi desiatok existujúcich napísaných evanjelií. Sú to iba Mt, Mk, L a J,
ktorých svedectvá a zápisy boli overené a všeobecne prijímané a teda podoprené tak apoštolmi,
ako aj celou cirkvou. Ostatné vymyslené evanjeliá so zázračnými príbehmi boli a dodnes sú
odmietané.
O Ježišovi sa nesmú rozprávať vymyslené rozprávky! Ani tie, ktoré v Efeze začal šíriť
Cerinthus len preto, lebo sa cítil dôležitý a chcel si získať pozornosť. Ján v liste napísal, že je
to práve on, Ján, kto poznal Ježiša osobne, kto Ho počul, videl, dotýkal sa Ho, jedol s Ním,
zažíval veľké veci a napokon bol svedkom aj Jeho ukrižovania, aj zmŕtvychvstania
a napokon aj vzatia do neba. Nie, v žiadnom prípade netreba dávať na výmysly, čo ako
vyzerajú príťažlivo!
Dnes máme Bibliu, súbor 66 spisov, svedectiev o tom, ako to naozaj bolo. Znamená to,
že snáď už máme pred nepravdivými učeniami o Ježišovi pokoj? Vôbec nie! Diabol je majster
všetkých lží a húževnato pracuje aj dnes. Samozrejme. Ide mu o veľa, aj keď my veríme, že
jeho boj je už dopredu prehratý, on neustále vystreľuje tie svoje rakety a snaží sa narobiť čo
najväčšie škody s presvedčením, že potom by predsa len mohol boj ešte zvrátiť a napokon
vyhrať.
Dnes sa v našej Európe skutočne zdá, že kresťanstvo je na ústupe. Akoby Kristus
s Jeho učením bol viac a viac potláčaný a porážaný. Ateizácia a sekularizácia odtláčajú
náboženstvo do súkromnej oblasti a súčasný svet sa nám snaží nahovoriť, že sa o našej viere
nemáme v našich bežných rozhovoroch nijako baviť. Že je to výsostne súkromná vec a nikoho
do toho, či veríme, alebo neveríme, alebo ako veríme nič nie je. Alebo že náboženstvo, viera,
sú zastarané, patria do predošlých tisícročí, že nejaký Boh ani nejestvuje a všetko toto
v kostoloch a cirkvi je iba vymývanie mozgov a možno aj nebezpečná závislosť.
Naleteli ste už aj vy – aspoň niekedy - tomuto jeho – teda diablovmu klamstvu?
Uverili ste tomu, že všetci vám iba klamú a v istých ohľadoch ste sa stali nevercami? Uverili
ste tomu, že popri tom, v čom ste dosiaľ žili, existuje niečo celkom inakšie, akýsi alternatívny
svet, ktorý je – vraj – pravdivejší? Že to v skutočnosti on podáva tie správne informácie?
Bratia a sestry, aj to je jedna z diabolských ľstí a jeho osídiel. Nastaviť naše vnímanie tak,
že budeme veriť na jeho spôsoby, na ten jeho: alternatívny svet. Ale to je nebezpečné. Je
nebezpečné vo svojom živote dopredu počítať s diablovou alternatívou!

Rátajme radšej s Kristom! Vychádzajme z toho, že Jeho pravda je nadovšetko
a nepotrebujeme kadejaké, ničím nepodložené diabolské dezinformácie, ktoré sa nám snažia
všetko prekrútiť naopak. Ktoré z hriechu urobia cnosť a cnosti prehrešok, zo zločinca hrdinu
a z hrdinu posmievaného ..
Dnes, v Kvetnú nedeľu, vítame nášho Pána, ktorý vstupuje do Jeruzalema na
osliatku ťažnej oslice a ľudia ho vítajú ako Kráľa kráľov a Pána pánov. Vieme, že za chvíľu sa
to celkom otočilo a zástupy sa stali zlovestne známe svojím „ukrižuj“!
No hrdina je hrdinom, nech na neho pľujú, kydajú nezmysly a ponižujú ho. Tak isto aj
Pán Ježiš ostal tým Kráľom kráľov a Pánom pánov! Hosana Synovi Dávidovmu,

hosana na výsostiach!!! Amen!

