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0. Otázka osoby Krista je centrálna otázka v Biblii a základná otázka,
ktorou sa má človek zaoberať
•
•

0.1

Zaoberať sa ňou má človek a zaoberať sa ňou má kresťan.
Rovno poviem, že s odpoveďou/odpoveďami na túto otázku, buď všetko strácame, alebo všetko získavame.
ο Voči osobe Krista sa ľudstvo láme na dve časti.

Mnohokrát sa spomína slovo Ježiš a osoba Krista v spoločnosti okolo nás
•
•

Moja otázka na tých ľudí je, na koho presne myslia, keď o Kristovi hovoria?
Dnešná doba skôr praje pocitom ako pravde a žiaľ tento postoj sa nemálo rozšíril
i medzi tými, ktorí sa prezentujú ako deti živého Boha.

1. Obnovujeme sériu o osobe a božstve Pána Ježiša Krista
•

Je to už nejaký čas, čo sme začali túto tému pohľadom do Jána 1. kapitoly. Bolo to ešte koncom roka 2005, kedy odznela prvá kázeň z tejto série.

Ján 1:1 Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.
2 Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.
3 Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.

1.1

Chcem veľa porovnávať medzi rôznymi učeniami, ale nie až príliš veľa, tak
akurát
•

1.1.1

Môj úmysel je aj sa pozrieť na preklad Biblie známy ako Preklad nového sveta svätých písiem (ďalej PNSSP), ktorý vydali a používajú Svedkovia Jehovovi.

Preklad Jána 1:1 podľa PNSSP

PNSSP Ján 1:1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Slovo bolo bohom.
•
•

Všimnite si malé „b“ v druhom použití slova Boh, ktoré sa vzťahuje na Slovo, teda na
Krista.
V prvej časti série som predložil analýzu a zdôvodnenie, prečo neexistuje žiadny
gramaticko-syntaktický a exegetický dôvod takto tento verš preložiť.
ο Slovo (=Kristus) je Bohom práve v takom zmysle slova, ako apoštol Ján označuje Otca za Boha.
ο V kontraste k tomu Svedkovia Jehovovi učia, že Pán Ježiš je bohom v tom
zmysle, že je to veľká a silná a špeciálne stvorená anjelská bytosť. Podľa nich
existuje Boh Jehova, ten s veľkým „B“ a popri ňom mocná anjelská bytosť
(=archanjel Michal), ktorú Jehova stvoril ako prvú v poradí. Archanjel Michal,
ktorý sa na čas stal človekom, keď sa narodil z Márie (po vstúpení na nebo je
to podľa nich opäť duchovná bytosť, nie je to viac človek) je veľmi silný a má
špeciálne postavenie vo vesmíre, čo zodpovedá označeniu boh s malým „b“.
V princípe je takýto pohľad historicky známy aj ako henoteizmus v širšom
zmysle slova.

2. V Biblii o Božskej bytosti platí nasledovné
•

Je potrebné si ujasniť, koho máme na mysli pod slovom Boh.
ο Inak povedané, čo musí platiť, aby bol niekto skutočne Bohom v pravom
zmysle slova.
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2.1

11 kritérií na posúdenie Božstva niekoho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Budú mu pripísané Božské atribúty.
Bude označovaný Božími menami.
Bude odlíšený od stvorených bytostí.
Budú mu priradené unikátne a najvyššie diela ako napr. stvorenie, vykúpenie,
vzkriesenie, atď.
Pripisuje sa mu zdroj/pôvod Božieho Slova.
Má byť objektom uctievania v tom najplnšom zmysle.
Má byť objekt lásky v tom najplnšom zmysle slova.
Má byť k nemu adresovaná modlitba.
Budú mu adresované piesne a hymny.
Budú mu adresované doxologické (gr. doxá znamená chvála) pasáže.
Opisy nášho vzťahu k danej osobe budú ako opisy vzťahu k Bohu.

3. Boh k nám prehovoril vo svojom Synovi
Židom 1:1 Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Bôh otcom v prorokoch,
za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi,
•

3.1

Ako k nám Boh hovoril? Odpoveď je, že nie na jeden krát a nie jednou jedinou formou.
ο Výsledok je, že v Písme máme hojnosť Božieho slova a nemusíme sa naháňať
za novými zjaveniami.

V Biblii je pre mňa všetko a stále
•

Celé Božie slovo prijíma kresťan ako zjavenie od Boha. Chcem byť poslušný od A do
Z a dávam sa pod tieto pravdy od A po Z.
Bez toho, aby som čo i len v najmenšom umenšoval z celistvej šírky Písma ako
Božieho Slova, predsa môžem povedať, že vždy si tam do každej situácie a duševného stavu každé Božie dieťa nájde to, čo práve potrebuje. Boh nie je skúpy
na slovo a na pravdu.

4. Kto je Syn Boží podľa Židom 1?
•

4.1

Je to anjel? Je to človek? Je to božská bytosť? Je to stvoriteľ? Je to spolustvoriteľ? Kedy začal existovať, ak vôbec kedy mal nejaký začiatok? Aká je jeho minulosť, a aká
zase budúcnosť?

Syn je dedič všetkého

Židom 1:2 ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky,
•
•

Tu máme predloženú budúcnosť Syna.
Mestá, rieky, lesy, polia, planéty, hviezdy, anjeli, žirafy, slony, veľryby, vzduch, atď.,
to všetko zdedí Boží Syn.

5. Úloha Syna pri vzniku tvorstva a počiatku sveta
5.1

Nebiblické pohľady na Božieho Syna – adopcionizmus
•
•

Boh si vyhladol chrabrého a statočného a spravodlivého človeka a povýšil ho na Božieho Syna. Rozhodol sa, že tento adoptovaný syn zdedí všetko, čo Boh pôvodne
stvoril.
List Židom nás chráni pre takýmto závažným omylom, keď vypovedá v autorite Božích svätých úst:

Židom 1:2 ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky,
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6. Syn existuje skôr, ako existuje čokoľvek, čo je stvorené
Židom 1:2 ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky (gr. αἰών / aión).
•

Grécko slovo aión je zvyčajne v Roháčkovi preložené ako vek alebo svet. V tomto
verši jednoducho označuje sumu stvorených vecí existujúcich v čase.
Pozrime sa teraz na iné pasáže v NZ, ktoré učia to isté.

•

6.1

Ján 1:1 – 3 a večný Logos, bez ktorého by nič stvorené nevzniklo
Gramatická stavba a štruktúra týchto prvých troch veršov je vybudovaná tak,
aby poukázala na kontrast medzi večnou existenciou Slova a stvoreným počiatkom.

Ján 1:1 Na počiatku bolo (gr. ἦν / én ) Slovo a to Slovo bolo (én) u Boha a to Slovo bol (én)
Bôh.
2 Ten, to Slovo bolo (én) na počiatku u Boha.
3 Všetko povstalo (gr. γίνοµαι / gínomai) skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho,
čo povstalo.
4 V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,
•

6.2

Myšlienka, že Slovo bolo stvorené je tomuto textu úplne cudzia. Ján štyrikrát za sebou použil na vyjadrenie bytia syna imperfektum slovesa εἰµί / eimí.
ο V gréčtine koiné sa imperfektom vyjadruje minulý čas nedokonavý, kým sloveso povstalo (gr. γίνοµαι / gínomai) je v tvare označovanom ako aorist
a označuje konkrétnu udalosť v čase.
ο Zmysel Jánových výpovedí je ten, že než čokoľvek povstalo, Slovo jednoducho existuje nezávisle od stvorených vecí.

Kolosanom 1:16 – 17 a stvorenie všetkých vecí cez Pána Ježiša Krista

Kolosenským 1:16 lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho,
17 a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí,

6.2.1

PNSSP vkladá v tomto texte štyrikrát do zátvorky slovo „iné“.

PNSSP Kolosenským 1:16 pretože jeho prostredníctvom boli stvorené všetky [iné] veci
v nebesiach a na zemi, viditeľné a neviditeľné, či sú to už tróny alebo panstvá alebo vlády alebo vrchnosti. Všetky [iné] veci boli stvorené prostredníctvom neho a pre neho.
17 Je tiež pred všetkými [inými] vecami a jeho prostredníctvom boli vytvorené všetky [iné] veci,
aby jestvovali,
ο Žiadne „iné“ sa v pôvodnom texte nenachádza a takáto úprava je úplne proti
Pavlovým tvrdeniam, ktoré zdôrazňujú, že cez Krista bolo stvorené všetko
a v ňom všetko existuje. Navyše zoznam z verša 16 sa sústredí primárne na
duchovné bytosti vo všetkých ich kategóriách a postaveniach, čo vylučuje,
aby bol Ježiš archanjel Michal, pretože všetci anjeli – i tí najvyššie postavení –
sú stvorení cez Božieho Syna Ježiša Krista.

7. Učenie Svedkov Jehovových je moderná forma Arianizmu
•

Teológ Arius žil v treťom a štvrtom storočí po Kristovi a bol aktívne účastný Kristologických kontroverzií tých čias.
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7.1

Nebiblický pohľad na Božieho Syna – arianizmus
•

•

Ježiš Kristus je anjelská bytosť, ktorú Boh v Starej zmluve známy ako Jahve či Jehova
stvoril ako prvú v poradí. Je to veľká bytosť, je to vznešená bytosť, je to mocná bytosť, je to vyvýšená bytosť, ale stále je to len stvorená bytosť.
ο Ako náhle mám na jednej strane niečo stvorené a na druhej strane niečo nestvorené, mám tu nekonečný kvalitatívny rozdiel. Nech tie dve bytosti porovnám v akomkoľvek ohľade (trvanie, poznanie, moc a sila, vlastný život alebo
iba odvodený), vždy mám priepasť.
ο Tento stvorený Ježiš prišiel na Zem a stal sa človekom a bol poslušný Bohu.
Podľa tohto pohľadu je medzi Bohom a Pánom Ježišom nekonečný kvalitatívny rozdiel.

8. Sumár
•

Je pravda, keď poviem, že Boh alebo Otec je Stvoriteľ všetkého toho, čo existuje, viditeľného i neviditeľného.

Izaiáš 45:18 Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvorca zeme a jej učiniteľ; on ju postavil tak, aby stála; nestvoril jej prázdnej; utvoril ju nato, aby sa bývalo na nej. Ja
Hospodin, a niet viacej.
•

Je pravda, keď povieme, že bez Božieho Syna by nikdy neexistovalo nič z toho, čo
okolo seba máme, či už je to viditeľné alebo neviditeľné. Otec nikdy nestvoril nič
inak ako cez Syna. Nikdy nepovolal do existencie nič iným spôsobom ako so Synom.
ο V tomto zmysle je pravda, keď i o Synovi poviem, že je Stvoriteľ.
ο Navyše Židom 1:10 otvorene a priamo prisudzuje úlohu stvorenia Synovi.

9. V záležitosti Božieho Syna ide o pravdu a ide o večný život
1 Ján 2:23 Nikto, kto zapiera Syna, nemá ani Otca; kto vyznáva Syna, má aj Otca.
1 Ján 5:12 Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.

9.1

Kto je teda Ježiš?
•
•
•

Odkedy tu len bol Boh (a to je odvždy), bol tu i Boží Syn.
Syn vždy existoval spolu s Otcom a Syn nie je kvalitou svojho bytia menší ako Otec.
Nemôžem si predstavovať Boha na úkor jeho Syna. Jedného chápem cez druhého.
Musím ich vidieť spolu oboch, aby som mal správny pohľad na Boha.
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