Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Nový kostol),
utorok po 1. NE po Zjavení, 11.1.2022, 18.00; ES 69, 62, 420, A 14; ev.: J 1, 14–17
téma: Vierohodný zdroj informácií

Ján 1, 18: „Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží,
ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil.“
Milí bratia a milé sestry!

O Bohu majú ľudia rozličné predstavy.
Už len v takom výtvarnom umení sú tieto predstavy
nesmierne odlišné. Stačí porovnať umelecké diela
dávnych starovekých národov, s dielami Michelangela,
Rembrandta, Chagalla a súčasné komiksové portréty.
Ešte rozmanitejšie by to bolo, keby sme nechali rozličných
ľudí vylíčiť – vyrozprávať, ako si oni predstavujú Boha, ako
Ho vnímajú. Bola by to široká škála: od Boha ako prísneho
strážcu poriadku, ktorý na nás dozerá s úzkostlivou
starostlivosťou ako poručník na neplnoleté dieťa – až po
Boha, ktorý ním stvorený svet prenecháva svojmu
vlastnému údelu, neprejavuje o svet ani o ľudí pražiadny
záujem.
Ak niečo hľadáme, keď po čomsi pátrame, dôležité je
vedieť, kde hľadať. Keď stratíme kľúč, môže byť
kdekoľvek. No namiesto hľadania na všetkých možných aj
nemožných miestach – teda i tam, kde v skutočnosti ani
nemôže byť – je dôležité spomenúť si, kde sme kľúč mali
naposledy. Tým sa značne zúži nekonečné pole možností.

Iste, je to nedokonalý príklad, ale podobné je to pri
hľadaní Boha. Kde všade Ho len ľudia hľadajú! Niečo
božské s obľubou hľadajú v prírode – v takých výjavoch
ako je východ slnka nad horami, západ slnka pri mori či
hviezdami posiata obloha. Čosi božské mnohí hľadajú v
hudbe alebo iných umeleckých výkonoch ľudstva. Alebo v
múdrosti ľudského rozumu – vo vedeckých objavoch, v
technických vynálezoch. Zase iní hľadajú Boha vo svojom
srdci, vraj tam počujú Boží hlas. Z toho môže prameniť
bezpočet predstáv o Bohu.
Nechceme spochybňovať, že by sa Pán Boh nemohol
prihovoriť ľuďom cez krásu prírody, stvorenstva, cez
umelecké diela či objavy vedy a technické vynálezy, či hlas
svedomia. Stretneme v nich však naozaj Boha, alebo skôr
vlastné predstavy – svoje projekcie o Bohu?
Biblia smeruje bezhraničné možnosti hľadania Boha na
jediné miesto: ak chceme nájsť Boha, potrebné je hľadať
Ho tam, kde sa nám dáva spoznať. Boh sa vyjavil vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi. On povedal: „Kto mňa
videl, videl Otca“ (Ján 14, 9). A: „Ja a Otec sme jedno.“ (Ján
10, 30).
Kto chce nájsť Boha, nepotrebuje hľadať na všetkých –
z ľudského hľadiska možných – miestach, ale nech sa vo

svojom hľadaní sústredí na Ježiša Krista, ako o Ňom čítame
v Biblii, predovšetkým v evanjeliách. Kto hľadá Boha
v Kristovi, nájde Ho. Veď „ On je obrazom neviditeľného
Boha“ ... a „Boh za dobré uznal, aby v Ňom (Kristovi)
prebývala všetka plnosť“ (Kolos 1, 15 . 19).
Vierohodné informácie o Bohu sú tie, ktoré o Ňom
slovami aj počínaním dosvedčil Pán Ježiš Kristus, ako to
čítame v Písme svätom. Dôvod je jednoduchý: jedine
Kristus –„jednorodený Syn Boží ... je v lone Otcovom“ – ako
to vyjadruje evanjelista Ján. Inýmý slovami: Ježiš Kristus
má najbližší, najvnútornejší kontakt s Bohom, aký si je
len možné vôbec predstaviť.
Rozhodujúcim teda nie je, ako si ja, ty, my predstavujeme
Boha, alebo ako by sme si priali, aby Boh takým bol.
Zásadné je, ako sa nám Boh dal poznať v Kristovi, ako
nám Pán Ježiš vyjavil – predstavil Boha – učinil Ho
známym. To sú kľúčové, principiálne informácie o Bohu.
Zároveň môže byť ohromne oslobodzujúce, že nie naše
predstavy, náš obraz o Bohu je podstatný, ale to, čo nám
o Ňom dal poznať Kristus. Totiž, že Boh sa k nám s láskou
a skláňa, že svoju moc nám dokazuje predovšetkým
svojím milosrdenstvom.

My nemáme vnášať Boha do svojich predstáv. Naopak,
Božou vôľou máme nechať formovať svoje predstavy a
prijímať Božiu lásku, ktorú nám priblížil a priniesol Kristus.
Nie je nič zlé, keď sa pýtame: Aký je Boh? Je to oprávnená
otázka. Odpoveď na ňu sa však nedozvieme abstraktne,
teoreticky, lebo v nej vždy ide o vzťah. O láskyplný vzťah
úcty, dôvery, ktorý chce Boh v Kristovi a skrze Krista
vybudovať s každým človekom.
Evanjelista Ján (1, 14) o Pánovi Ježišovi píše: „Hľadeli sme
na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca.“
O niečo ďalej v 1. kapitole (v. 35 – 39) spomína dvoch
učeníkov Jána Krstiteľa. Ten sa zahľadel na Ježiša a
povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Jeho slová počuli oní dvaja
učeníci a nasledovali Ježiša. Ježiš to videl a opýtal sa ich:
Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Majster – kde bývaš? A Ježiš
im povedal: Poďte a uvidíte. Povedané ináč: Poďte
a presvedčte sa.
Odpoveď na to: Aký je Boh – kde Ho nájsť, sa
nedozvieme z teoretickej definície, ale len vo vzťahu
lásky, úcty, dôvery a Pánom Ježišom Kristom. Pán Boh ho
chce vybudovať s každým človekom. Boh „chce, aby všetci
ľudia boli spasení a poznali pravdu“ (1Tim 2, 4). Amen.
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