Pondelok 29. mája 2017
Piesne: ES č. 287, 284
Text: 1J 4, 1 – 6
„Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní
proroci vyšli do sveta...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Rané kresťanstvo zápasilo s mnohými bludnými vplyvmi, ktoré sa snažili preniknúť do
kresťanskej viery a stať sa jej súčasťou. Preto apoštol vyzýva: „Milovaní, neverte každému
duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.“ Títo
falošní proroci v Jánovej dobe prebrali filozofické učenie gnosticizmu. Okrem iného tvrdili, že
Ježišovo fyzické telo nebolo skutočné, iba „vyzeralo“ ako fyzické telo, a že do neho zostúpil Jeho
duch pri krste a opustil ho tesne pred ukrižovaním. Takýmto tvrdením popierali to, že Ježiš
Kristus bol pravý Boh a pravý človek, ktorý trpel, vylial svätú krv a zomrel za nás a za naše
hriechy. Preto apoštol vyzýva: „Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci
Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele je z Boha; a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha;
je to (duch) atikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza, a teraz je už vo svete.“ Také to
spochybňovanie božstva Pána Ježiša Krista poznáme aj dnes. Spomeňme napríklad jehovistov,
ktorí pokladajú Pána Ježiša za jedného z prorokov, ale nie za Božieho Syna, alebo rôzne
ezoterické prúdy dneška, ktoré ovplyvňujú aj kresťanov cez rôzne médiá, ako sú veštenie,
jasnovidectvo, psychotronika, kabala a iné. Alebo: koľko ľudí dnes nosí na ľavej ruke červený
náramok (vraj na ochranu proti zlým silám)! A mohli by sme pokračovať ďalej. O tom všetkom
Ján hovorí: „Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky. a svet ich počúva. Vy, deti, ste z Boha
a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ Falošní
učitelia môžu mať kresťanský „náter“ a smelo používať slová Ježiš alebo Boh, ale Božie slovo
buď odmietajú, alebo k nemu pridávajú rôzne svoje falošné prvky. My sme z Boha. Kto pozná
Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy
a ducha bludu. Preto je dnes veľmi dôležité, aby sme Božie slovo počúvali, čítali si ho
a poznávali ho, lebo jedine na jeho základe budeme môcť rozsúdiť a rozpoznať pravdu od
klamstva, pravé učenie od nepravého, aby sme nežili v blude, ale v Pravde, ktorou je náš Pán
a Spasiteľ Ježiš Kristus. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme aj dnes za Tvoje sväté slovo, ktoré nás varuje pred rôznymi
falošnými učeniami, ktoré sú vo svete a chcú nás odviesť od Teba. Prosíme o dar Ducha Svätého,
ktorý by nás v pravde Tvojho slova utvrdzoval, osvecoval, posväcoval a v spásonosnej viere
zachoval teraz i naveky. Amen.
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