
  I. HLEDÁNÍ BOHA - 6. Je Ježíš Kristus podvodník nebo Bůh?

Někteří lidé považují Ježíše Krista za  moudrého a dobrého člověka, na jehož filozofii je 
hodně pravdy.  Tito   lidé    si   buďto   pozorně nepřečetli Bibli nebo o jejím obsahu  hlouběji  
nepřemýšleli. Kdyby tak  učinili, museli by totiž dospět k závěru, že Ježíš je buďto podvodník  nebo 
Bůh. V žádném případě však  na podkladě Písem nelze o Ježíši  učinit rozumně závěr, že je pouze 
moudrý a dobrý člověk. 

Předně, Ježíš se narodil cca před 2000 lety ve vesnici Betlémě (hebr. Beth-lechem = dům 
chleba) v Judské provincii  na periferii  Římského impéria.   Vyrůstal  v židovské rodině chudého 
tesaře a do cca 30 let svého života nebyl širší veřejnosti nijak znám. Byly to poslední cca 3 roky 
Ježíšova  života,  kdy se  Ježíš   stal  díky svému učení,  ale  hlavně  díky svým zázrakům veřejně 
známým, převážně mezi Židy,  avšak v poměrně malé oblasti  (Galilea,  Samaří,  Judsko, Idumea, 
Decapolis,  Perea,  Fenicie,  Sýrie).  Starozákonní  proroctví  Hebrejských Písem ukazovala na tuto 
dobu jako na dobu, kdy od Boha přijde   k Židům Mesiáš (z hebrejštiny) – Kristus (z řečtiny) (obojí 
znamená “pomazaný”), který bude  králem a přinese jim spásu (záchranu). Byla to tedy doba ze 
strany Židů nabitá očekáváním příchodu Mesiáše.  Židé si však proroctví nesprávně vykládali tak, 
že Mesiáš bude politickým králem, který vyžene římské okupanty a obnoví politické království 
Izraele.  Někteří  Židé, jež  byli svědky zázraků, které  Ježíš učinil,  ho chtěli prohlásit za svého 
politického krále, což však Ježíš odmítl. 

Když  Ježíš  veřejně  usvědčoval  náboženskou  elitu  Židovského  národa  z  náboženského 
pokrytectví, rušení Božího slova lidskými tradicemi, svými výroky kladl sám sebe na roveň Boha a 
k tomu všemu konal již zmíněné zázraky, rozhodli náboženští vůdci, že musí zemřít. Smrt by jej v 
očích Židovského národa zdiskreditovala jako podvodníka, který se pouze vydával za někoho, kdo 
přišel od Boha a i ti Židé, kteří uvěřili, že je Mesiášem,  by ho kvůli jeho smrti zavrhli. Mrtvý 
Mesiáš  by  totiž  nemohl  naplnit  jejich  očekávání,  že  je  zachrání  z  římské  okupace.  Židovští 
náboženští  vůdci  vydali  Ježíše  římským  pohanům  a  nátlakem  na  římského  prokurátora  Piláta 
dosáhli  jeho  popravy.   Ježíšovo  ponížení,  utrpení  a  smrt  na  kříži  jako  nějakého  rouhače  nebo 
modláře (z pohledu Židů), resp.   otroka nebo zločince (z pohledu pohanů),  by při přirozeném běhu 
událostí   stačily k jeho diskreditaci jako podvodníka.

Všechno však změnila událost, kterou lze oprávněně považovat za nejvýznamnější v historii 
lidstva. Dle Bible tou událostí bylo to, že Ježíš vstal třetího dne z mrtvých a jeho hrob hlídaný 
vojáky byl prázdný. Tato událost byla důkazem, že  Ježíš je Bůh, Mesiáš - Kristus,   Král a Spasitel 
(Jan 1:1-3, 14-18, 20:24-29) a dále potvrdila závaznost Ježíšova učení o Boží spáse, tj. záchraně lidí 
před  trestem  za  jejich  hříchy.  Apoštolové  jako  očití  svědkové  vzkříšeného  Ježíše  Krista  pak 
svědectvím o vzkříšení Ježíše z mrtvých změnili tehdejší svět. Již v první den (Letnice cca roku 30 
po Kristu), kdy apoštolové začali veřejně hlásat evangelium (tj. dobrou zprávu, že Ježíš je Kristus a 
že  vstal  z  mrtvých  a  každý,  kdo  jej  příjme  za  Spasitele,  bude  zachráněn),  cca  3000  Židů 
shromážděných v Jeruzalémě z celého tehdejšího civilizovaného světa,   přijalo Ježíše Krista za 
svého  Pána  a  Spasitele.  Tito  Židé  uvěřili  v  Ježíše  jako  svého  Spasitele  cca  50  dnů  po  jeho 
ukřižování.  Museli  mít  proto  naprosto  mimořádný  důvod,  a  tím bylo  jedině  vzkříšení  Ježíše  z 
mrtvých.
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Změna  světa  spočívala  v  tom,  že  vzniklo  křesťanství,  jež  v  krátké  době  zaplavilo  celé 
Římské imperium a rozšířilo se i do barbarských zemí. Svým důrazem na lásku k Bohu a bližnímu, 
pokoru, milosrdenství a odpuštění nabídlo světu nejvyšší morálku, jakou kdy lidstvo kdy poznalo a 
zásadně ovlivnilo kulturu, náboženství i lidské mravy v západním světě. Náš letopočet se do dnešní 
doby počítá od narození Ježíše Krista  (a to bez ohledu na to, že nebyl spočítán správně), nikoliv od 
narození Julia Césara  nebo císaře Konstantina nebo císaře Justiniána, případně jiného člověka.  Do 
dnešní doby  si mnozí lidé na světě o Vánocích připomínají narození Ježíše Krista a o Velikonocích 
jeho  ukřižování  a  vzkříšení.  Novozákonní  Písma  Bible  jsou  pak  nejlépe  zdokumentovanými  a 
dochovanými starověkými dokumenty na světě.  Je příčinou toho všeho podvodník Ježíš Kristus? 
Nikoliv, Bůh Ježíš Kristus!

 Můj závěr je takový, že víra, že Ježíš Kristus je Bůh, je rozumná víra. 

A co Vy? Čemu věříte o Ježíši Vy? O jaké rozumné důvody a důkazy se opírá Vaše víra?  
Pokud hledáte  odpovědi  na své otázky o Ježíši  a  jeho významu pro Váš život,  rád Vám s  tím  
pomůžu. E-mail: hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko 
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