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AKÉ SÚ HLAVNÉ LOGICKÉ A VEDECKÉ DÔVODY,
KTORÉ VEDÚ ĽUDÍ K TOMU, ABY VERILI V BOHA?
6. NA ROZDIEL OD INÝCH ZJAVENÍ BOHA, JEŽIŠ
KRISTUS JE NAJJASNEJŠÍM A NAJKONKRÉTNEJŠÍM
OBRAZOM TOHO, AKÝ JE BOH.
Prečo práve Ježiš? Ak preskúmaš najväčšie náboženstvá sveta,
zistíš, že Budha, Mohamed, Konfucius aj Mojžiš pokladali seba
samých za učiteľov či prorokov. Ani jeden z nich nikdy netvrdil, že je
rovný Bohu. Ježiš to však o sebe trvdil. A práve tým sa Ježiš líši od
všetkých ostatných – to ho robí výnimočným. Povedal, že Boh existuje
a že ho máme rovno pred očami. Aj keď hovoril o svojom Otcovi na
nebesiach, nehovoril to s postojom odstupu, ale blízkej jednoty s
Otcom, jedinečnej v histórii ľudstva. Ježiš povedal, že každý, kto videl
jeho, videl aj Otca, a každý, kto verí v neho, verí i v Otca.
Povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme,
ale bude mať svetlo života.“ Nárokoval si na vlastnosti, ktoré sú
príznačné len pre Boha: schopnosť odpúšťať ľuďom ich hriechy,
oslobodiť ich od hriešnych návykov, dať im zmysluplný a hojný život
na zemi a večný život v nebi. Na rozdiel od iných učiteľov, ktorí
zameriavali pozornosť ľudí na svoje slová, Ježiš poukazoval na seba
samého. Nehovoril: „Nasledujte moje slová a nájdete pravdu.“

Povedal: „Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len
nie skrze mňa.“
Čím dokazoval Ježiš svoj božský pôvod? Robil veci, ktoré ľudia
nedokážu robiť. Ježiš konal zázraky. Vyliečil ľudí – slepých,
chromých, hluchých, dokonca niekoľkých vzkriesil aj z mŕtvych. Mal
nad vecami moc – dokázal z ničoho nič stvoriť toľko jedla, ktoré
nasýtilo tisícky ľudí. Konal zázraky nad prírodou – kráčal po vodnej
hladine, zastavil ničivú búrku, aby zachránil svojich priateľov. Ľudia
ho nasledovali všade, kade šiel, lebo Ježiš nadprirodzeným spôsobom
napĺňal všetky ich potreby. Povedal im, že ak aj nechcú veriť jeho
slovám, mali by uveriť aspoň na základe zázrakov, ktoré videli na
vlastné oči.
Čo Ježiš odhalil o tom, aký je Boh? Ježiš ukázal, že Boh je nežný a
milujúci, že vie o našej sebeckosti a chybách, napriek tomu však túži
po vzťahu s nami. Ježiš nám zjavil, že aj keď nás Boh považuje za
hriešnikov hodných trestu, jeho láska k nám zvíťazila a Boh vymyslel
nový plán. Boh na seba zobral podobu človeka a prijal trest za naše
hriechy. Zdá sa ti to absurdné? Možno, ale veľa milujúcich otcov by sa
s radosťou vymenili so svojimi deťmi na onkologickom oddelení, keby
to bolo možné. Biblia hovorí, že dôvod, prečo môžeme milovať Boha,
je ten, že on nás miloval ako prvý.
Ježiš zomrel za nás, aby nám bolo odpustené. V žiadnom inom
náboženstve na svete nevidíme, že by sa Boh priblížil k človeku.
Prostredníctvom Ježiša nám Boh umožnil, aby sme s ním mohli mať
osobný vzťah. Ježiš dokázal, že má srdce ako Boh – plné lásky, napĺňa
naše potreby a priťahuje si nás k sebe. Vďaka jeho smrti nám môžu
byť odpustené hriechy, Boh nás plne prijíma a úprimne miluje. Boh
hovorí: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval
milosť.“17 Presne takýto je Boh.
Existuje Boh? Ak to chceš vedieť, preskúmaj Ježiša Krista. „Lebo
tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik
nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho.“

Boh ťa nebude nútiť veriť v neho, aj keby mohol. Namiesto toho
poskytol dostatočné dôkazy o svojej existencii, aby sme mohli na to
zareagovať. Dokonalá vzdialenosť Zeme od Slnka, jedinečné chemické
vlastnosti vody, ľudský mozog, DNA, prírodné zákony, hlodavá
túžba v našom srdci a mysli dozvedieť sa, či Boh existuje, ochota Boha
nechať sa poznať prostredníctvom Ježiša Krista… Ak chceš vedieť viac
o Ježišovi a o dôvodoch, prečo v neho veriť, choď na článok Slepá
viera. Alebo nie?
AK CHCEŠ S BOHOM NADVIAZAŤ VZŤAH, MÔŽEŠ TAK
UROBIŤ HNEĎ TERAZ.
Rozhodnutie záleží na tebe, nikto ťa k tomu nemôže prinútiť. Ak
chceš, aby ti Boh odpustil, a ak s ním chceš mať vzťah, môžeš ho hneď
teraz poprosiť o odpustenie a o to, aby vstúpil do tvojho života. Ježiš
povedal: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a
otvorí dvere, vojdem k nemu…“
Ak po tom túžiš, ale nevieš, ako to vyjadriť slovami, možno ti
pomôže nasledujúca modlitba: „Pane Ježišu, ďakujem, že si umrel za moje
hriechy. Poznáš môj život a vieš, že potrebujem odpustenie. Prosím ťa, aby si
mi teraz odpustil. Príď do môjho života. Ďakujem ti, že so mnou chceš mať
osobný vzťah. Amen.“
Boh pokladá tvoj vzťah s ním za trvalý. O tých, ktorí v neho veria,
Ježiš povedal: „Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný
život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“
Takže existuje Boh? Po tom, čo sme zobrali do úvahy všetky
spomenuté fakty, môžeme prísť k záveru, že milujúci Boh skutočne
existuje a je možné mať s ním blízky osobný vzťah. Ak potrebuješ viac
informácií o Ježišových tvrdeniach alebo o existencii Boha, alebo ak
máš iné dôležité otázky na túto tému, napíš nám.
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