DEŠIFROVANIE
DA VINCIHO KÓDU
ČASŤ 2.

JEŽIŠ, prorokujúci smrteľník alebo Boží Syn?

V knihe Da Vinciho kód autor Dan Brown (prostredníctvom postavy Sira Leighe Teabinga) tvrdí, že Ježiš Kristus bol obyčajným
človekom, avšak cirkev sa rozhodla zmeniť jeho životný príbeh.
„Prehlásenie Ježiša za Božieho syna bolo oficiálne navrhnuté na Nicejskom koncile a potom sa o tom hlasovalo. … a bolo to pomerne
tesné hlasovanie.“
„ … až do tohto historického okamžiku sa na Ježiša jeho nasledovníci dívali ako na smrteľného proroka… ako na veľkého a mocného
muža, no predsa človeka. Smrteľníka.“
„ … prakticky všetko, čo nás cirkevní otcovia o Ježišovi učili, je klamstvom.“
(Šifra Mistra Leonarda, str. 263-266)
Kresťanstvo tvrdí, že Ježiš bol Bohom v ľudskej podobe. Nabáda ľudí, aby skúmali historické dôkazy pre toto tvrdenie a nie aby mu
slepo verili. Kresťanstvo riskuje všetku svoju dôveryhodnosť kvôli jednej udalosti, ktorá sa dá historicky dokázať, či vyvrátiť.
Sv. Pavol napísal:
„ Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží
svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi
nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera – ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli
v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako
prvotina tých, čo zomreli.“
1. Korintským 15,14-20
Akými dôkazmi je možno toto potvrdiť?
1. Ježíš bol skutočnou historickou postavou.
a) Rímski historici
Kornelius Tacitus (nar. 52 n. l.) bol „najväčším historikom... ktorý písal v latinčine“ (Encyklopedie Britanika); o cisárovi Nerovi píše, že
bol obvinení zo založenia požiaru v Ríme:
„Teda, aby potlačil tieto zvesti, klamlivo osočil tento spolok a jeho príslušníkov trestal najvyberanejšími metódami mučenia, t. j. ľudí
nazývaných kresťania, ktorí ostatných nenávideli pre ich ohavnosti. Kristus, podľa ktorého sa nazývali, bol Pontiom Pilátom,
miestodržiteľom v Judsku popravený za vlády císara Tibéria.“ (Letopisy, XV, 44)
• To zodpovedá opisu v evanjeliách, ktoré sa zmieňujú o rovnakých historických osobnostiach.
• Konštatuje a stanovuje dobu Kristovej smrti
Lucián Samosatský (nar. 120 n. l.), grécky satirik zameraný na kresťanov:
„Tí úbohí chudáci sami seba presvedčujú... že sa stanú nesmrteľnými a budú žiť naveky, a preto opovrhujú smrťou a dokonca sa
dobrovoľne nechávajú zatýkať... Ďalej, ich najvyšší zákonodarca je presvedčený, že sú si všetci navzájom bratia, ako náhle prestúpia
zákon a to odmietaním gréckych bohov a uctievaním toho jediného ukrižovaného sofistu a životom podľa jeho zákona“. (Projití
Perigrina, str. 11, 13)
• Ježišovo ukrižovanie ako skutočná historická udalosť
• Ježiš bol uctievaný ako Boh
Josefus Flavius (nar. 37 n. l.), židovský historik pracujúci pre rímsku armádu, na začiatku 2. st. n. l. napísal:
„V tej dobe žil múdry muž, ktorý sa volal Ježiš, ktorý sa správal poriadne a bol známy ako cnostný človek. A mnoho Židov i príslušníkov
ďalších národov sa stalo jeho učeníkmi. Pilát ho odsúdil na smrť ukrižovaním. Tí, ktorí sa predtým stali jeho učeníkmi, svoje učeníctvo
nepustili. Tvrdili, že sa im zavil tri dni po ukrižovaní a že žije. Podľa toho snáď šlo o Mesiáša, v súvislosti s ním proroci činili zázraky.“
(Josefus, Židovské starožitnosti 18.3.3)
• Usmrtený Pilátom na kríži.
• O tri dni neskôr správy o jeho vzkriesení.
• „Snáď šlo o Mesiáša“ predpovedaný starodávnym proroctvom (pozri ďalšiu časť)
Mara Bar - Serapion, Sírčan, ktorého rukopis je uložený v Britskom múzeu, zhruba po roku 73 n. l. napísal:

„Čo získali Aténčania zo Sokratovej smrti? Dopadol na nich hlad a mor... Aký prospech získali Samošania z upálenia Pythagora? Ich
zem bola v okamžiku pokrytá pieskom. Aký prospech získali Židia zabitím svojho múdreho Kráľa? Až potom došlo k úpadku ich
kráľovstva. Boh spravodlivo pomstil týchto troch múdrych mužov.“ (F. F. Bruce, The New Testament Documents: Are They Reliable?,
str. 114)
• Ježíš ako skutočná postava dejín.
Plinius Secundus (Plinius mladší), správca Bythinie v Malej Ázii, v r. 112 n. l. zaznamenal, že kresťania „mali vo zvyku schádzať sa
v určitý deň pred svitaním a spievať... chválospevy Kristovi ako Bohu...“
(Epištoly X, 26)
Tertullian, hlavný právnik v Kartágu, sám kresťan, v roku 197 n. l. prehlásil:
„Tibérius... za čias, kedy sa kresťanstvo začalo šíriť do sveta, sám získal informácie o pravde o Kristovom božstve, predniesol túto
záležitosť senátu, pričom sám bo za Krista. Senát, hoci to sám predtým neschválil, jeho návrh zamietol. Cisár sa stále držal svojho
názoru a hrozil všetkým, ktorí chránili kresťanov.“ (Obrana, V, 2)
b) Židovskí historici
Talmud:
„V pašiový večer zavesili Jošuu (z Nazareta)... za čarodejníctvo, klamstvo a zvedenie Izraela....“ (Babylonský Sanhedrin 43a)
• V hebrejčine znamená Ješua to sité čo Ježiš v gréčtine
• Zavesený (na kríž) pred veľkonočnou slávnosťou (o čom hovoria aj evanjeliá).
• Obvinený z čarodejníctva: zázraky? V príbehu z evanjelia ho veľkňaz obvinil z konania zázrakov z moci satana (Matúš 9,34)
• Správy o jeho zjavení o tri dni neskôr.
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150 rokov po jeho smrti sa všetci o Ježišovi zmieňujú ako o historickej osobe
2. Významní očití svedkovia nemajú žiaden prospech z opisu Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania.
• Tomáš bol dobodaní kópiami v Indii pre zdieľanie vlastnej viery s ostatnými.
• Ján, autor jedného z evanjelií, svojmu presvedčeniu zostal verný aj napriek mučeniu a poprave priateľov.
• Jánove motívy:
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme:
Slovo života. A ten život sa zjavil: my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.
Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho
Synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.“ (1. Jánova 1,1 - 4)
3. Dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní
a) Základné fakty o Ježišovej smrti, pochovaní a vzkriesení tak, ako sú zaznamenané v evanjeliách:
• Ježiš bol zabitý ukrižovaním v piatok poobede.
• Rímsky vojak prepichol jeho bok kópiou a vyšla krv a voda. (Jan 19,34)
• Jeho telo bolo zabalené do čistého plátna. (Matúš 27,59)
• Ježišovo telo bolo uložené do hrobu, vytesaného do skaly. (Mat 27,60)
• K hrobu bola postavená rímska stráž. (Matúš 27,66)
• Na privalenom kameni k vchodu do hrobu bola pripevnená pečať. (Matúš 27, 60. 66)
• V nedeľu, skoro ráno, nastalo veľké zemetrasenie (Matúš 28,1 - 2)
• Od vchodu do hrobu odvalil Anjel kameň (Matúš 28,2)
• Strážcovia boli strachom celí bez seba a strnuli ako mŕtvi (Matúš 28,4)
• Anjel povedal ženám, aby učeníkom povedali o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych a stretne sa s nimi v Galilei. (Matouš 28,7)
• Niektorí zo strážcov oznámili Ježišovo zmŕtvychvstanie veľkňazom. (Matouš 28,11)
• Títo vojaci boli podplatení, aby potvrdili, že Ježišovi učeníci ukradli telo, zatiaľ čo strážcovia spali. (Matúš 28,13-14)
• Pokiaľ by sa o tomto čine dozvedel vladár, bola vojakom sľúbená ochrana. (Matúš 28,14)
b) Kto videl Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní?
• V nedeľu ráno Mária Magdaléna. (Matúš 28,9-10)
• V nedeľu ráno i ďalšie ženy. (Matúš 28,9-10)
• V nedeľu popoludní Kleofáš a priateľ. (Lukáš 24,13-33)
• V nedeľu popoludní Petr. (Lukáš 24,34)
• V nedeľu večer desať apoštolov. (bez Tomáša a Judáša) (Jan 20,19-24)
• Nasledujúcu nedeľu večer jedenásť apoštolov, vrátane Tomáša. (Jan 20,26-29)
• Neskôr siedmim učeníkom pri Tiberiadskom jazere. (Jan 21)
• Neskôr viac ako 500 veriacich (1. Korintským 15,6)
• Neskôr 11 apoštolov, ktorí ho videli vystupovať do nebe (Skutky 1)
• Pavol vo videní (Skutky 9,3-6; 1. Korintským 15,8)
c) Otázky pre kritiky vzkriesenia
Frank Morison: Who Moved The Stone? (Kdo odvalil kámen?)
Josh McDowell: More Than a Carpenter (Více než tesař)
Každý, kto by chcel spochybniť vzkriesenie, by musel vysvetliť nasledujúce skutočnosti:
• Rímska pečať (symbol rímskej moci) bola zlomená. (Matúš 27,66)
• Zatiaľ čo bol hrob pod dohľadom rímskej stráže, bol z pred vchodu do hrobu odvalený veľký kameň. (Matúš 28,11-15)
• Veľmi disciplinovaná rímska stráž utiekla zo svojho miesta a bola podplatená veľkňazmi, aby klamali o tom, čo sa stalo. (Matúš 28,11
-15)
• Židovskí predstavitelia pripustili, že je hrob prázdny. (Matúš 28,11-15)
• Pohrebné plátno bolo zvinuté mimo miesta, kde ležalo telo. (Jan 20,6-7)
• Ježíš sa následne zjavil viac ako 500 svedkom. (1. Korintským 15,6)
• Ženy boli opísané ako prvé, ktoré objavili prázdny hrob. Pokiaľ by tento príbeh bol iba šikovným výmyslom, pisateľ by nevybral ženy
ako tie, ktoré boli prvé svedkami tejto udalosti, preto že podľa vtedajších zákonov nesmeli ženy svedčiť pred židovským súdom.
• Počas ukrižovania sa učeníci chovali zbabelo. Peter trikrát zaprel Ježiša a učeníci utiekli z Getsemany. (Matúš 26,69-75; Marek 14,50;
Skutky 2,14-32)
• Učeníci Ježišovo vzkriesenie neočakávali a spočiatku boli skeptickí. Avšak neskôr boli ochotní za svoju vieru vo vzkriesenie zomrieť.
(Lukáš 24,10.11)
• Posolstvo o vzkriesení je ústredným bodom Nového zákona a celej zvesti, hlásané rannou kresťanskou cirkvou. Toto cirkevné
spoločenstvo sa rýchlo rozrástlo aj napriek silnej opozícii. (Skutky 2,41.47; 4,33; 5,14; 23,6-8)
• Raná kresťanská cirkev pod perzekúciou rýchle rástla.
Alternatívne teórie vzkriesenia
i) Resuscitačná teória/ teória mdloby tvrdí, že Ježíš skutočne nezomrel.
ii) Konšpiračná teória tvrdí, že učeníci si úmyselne vymysleli nepravdivý príbeh.
iii) Teória halucinácie tvrdí, že všetci svedkovia verili tomu, že videli Ježiša, aj keď si to v skutočnosti iba predstavovali.
iv) Teória krádeže tvrdí, že učeníci ukradli Ježišovo telo, a potom hovorili lož.
I) Problémy s resuscitačnou teóriou/ teóriou mdlôb
• Rímski vojaci mali veľkú prax vo vykonávaní trestu smrti a pri popravovaní rebelov si dávali obzvlášť záležať. Rímsky vojak
skontroloval Ježiša, pripravený zlomiť mu nohy, aby urýchlil smrť udusením. Neobťažoval sa už s tým, preto že si bol istý, že bol Ježiš
mŕtvy. (Jan 19,31-33)
• Ježíš bol pred ukrižovaním kruto zbitý. Táto bitka mohla veľmi ľahko viesť k smrti. Rímski vojaci mali bičovanie prepracované skoro do
podoby umenia a vedy – keď prestať tak preto, aby väzeň neumrel, tak že bol Ježiš pravdepodobne vážne zranený ešte predtým, ako
bol ukrižovaný
• Ján, očitý svedok napísal, že videl, ako z Ježiša, prepichnutého v boku, vyšla krv a voda (znamenie smrti). (Jan 19,34-35)
• Ježišovo telo bolo zabalené do čistého plátna a uložené v hrobe vytesanom do skaly. (Jan 19, 38-42)
• Aj keby bol Ježiš nejako prežil, jeho stav by bol kritický. Pri svojich zjaveniach po svojom vzkriesení však vyzeral celkom živo a zdravo.
(Jan 20,19-29)
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• Učeníci verili, že vstal z mŕtvych a pred smrťou neunikol ani o vlások.
• Ako mohol niekto sňatý z kríža (po prehlásení za mŕtveho) odvaliť ťažký kameň a premôcť rímsku stráž?
II) Problémy s konšpiračnou teóriou
• Pre konšpiráciu (sprisahanie) neexistuje motív.
• Životy učeníkov sa zmenili.
• Učeníci boli pre svoju vieru vo vzkriesenie prenasledovaní.
• Žiadny z učeníkov svoju výpoveď ani pri mučení nezmenil.
• Tisícky ľudí sa stalo kresťanmi iba o pár týždňov neskôr, ako bola správa o vzkriesení hlásaná v Jeruzaleme. (Skutky 2)
• Pokiaľ by bolo vzkriesenie klamstvom, potom by mohli predstavitelia moci predložiť telo ako dôkaz.
• Sprisahanie by bolo odhalené kritikmi učeníkov, ktorí mali záujem a moc zverejniť akékoľvek klamstvo.
III) Problémy s teóriou halucinácie
• Skúsený hypnotizér je schopný zhypnotizovať jednotlivca či dokonca skupinu na krátku chvíľu, avšak Ježiš sa zjavil rôznym skupinám
ľudí v rôznej dobe a na rôznych miestach, v jednej chvíli dokonca 500 očitým svedkom. (1. Korintským 15,6)
• Halucinácia je niečo iné: ide o zmyslový vnem bez akéhokoľvek základu vo vonkajšom svete, často ide o dôsledok drog či
psychických problémov. Aká je pravdepodobnosť, že by toľko rôznych ľudí prežilo rovnaký falošný vnem v rôznej dobe?
• Učeníci vzkriesenie neočakávali a zo začiatku v neho neverili. (Lukáš 24,36-43)
• Očitý svedok a lekársky vzdelaný výskumník zaznamenali, že Ježiš jedol aspoň pri dvoch príležitostiach po svojom vzkriesení. (Lukáš
24,42-43; Jan 21,1-14) Azda halucinácie jedia?
• Učeníci sa Ježiša dotkli (Matúš 28,9) a hovorili s ním (Skutky 1,3).
• Pokiaľ bol príbeh výsledkom halucinácie, potom by predstavitelia úradnej moci mohli príbeh urobiť nedôveryhodným predložením
tela.
• Halucináciu je nanajvýš možné použiť k vysvetleniu Ježišovho zjavenia po vzkriesení. Nevysvetľovala by však prázdny hrob.
IV) Problémy s teóriou krádeže
• Predstavitelia moci posilnili hliadky, aby zabránili vykradnutiu hrobu.
• V dobe vzkriesenia sa učeníci skrývali. To nenaznačuje, že by mali dosť odvahy postaviť sa oddielu vojakov a kradnúť telo.
• Pokiaľ by vojaci spali, ako by vôbec mohli tvrdiť, že telo ukradli učeníci?
• Zvuk valeného obrovského kameňa by bol iste vojakov zobudil, pokiaľ by spali.
• Je veľmi nepravdepodobné, že by vojaci na stráži zaspali - tím by sa totiž odsúdili na trest smrti.
• Pohrebné plátno, do ktorého bolo Ježišovo telo zabalené, bolo nájdené v prázdnom hrobe. Prečo by sa zlodeji snažili odstrániť ho
z tela?
• Učeníci nemali dôvod brať telo.
• Učeníci zo začiatku správe o vzkriesení neverili. Jeho zmŕtvychvstanie nečakali a nesnažili by sa o jeho uskutočnenie.
• Ich životy boli premenené.
• Strávili svoj život hlásaním posolstva o vzkriesení.
• Krádež tela by vôbec nezodpovedala morálnemu príkladu, ktorý učeníci predstavovali a ani posolstvu, ktoré hlásali.
Konkurenčná teória vzkriesenia
J. N. D. Anderson uvádza:
„Rad rôznych teórií, z ktorých by každá mohla sedieť na časť dôkazov, ktoré ale samy o sebe netvoria zrozumiteľný vzorec, nemôže
predstavovať žiadnu alternatívu jednej interpretácie, ktorá sedí na celok.“
Lord Darling, bývalý najvyšší sudca Anglicka, napísal:
„Podstata problému, či Ježiš bol alebo nebol tím, za koho sa prehlasoval, musí nutne spočívať v pravdivosti či nepravdivosti
vzkriesenia. A nie len že máme na tomto jedinom bode založenú svoju vieru. V prospech vzkriesenia existuje nemalé množstvo
dôkazov, pozitívnych či negatívnych skutočnosti a okolnosti, že žiadna rozumná porota na svete by nemohla vyniesť rozsudok iný, než
ten, že príbeh o vzkriesení je pravdivý.“
Záver
Historicky je potvrdené, že Ježíš Kristus opäť ožil potom, čo bol mŕtvy.
Ježíš ako veľký učiteľ:
• Kristove slová o nenásilí inšpirovali Bishopa Tutu, Mahatma Gándího a Martina Luthera Kinga.
• Jeho slová o chudobných inšpirovali Armádu spásy, organizáciu WorldVision a ďalších.
• Jeho slová sa dostali do viac kníh, prísloví, predlôh, piesni, filmov a internetových stránok, než v prípade kohokoľvek iného
Pokiaľ o sebe niekto tvrdí, že je Boh, potom je to buď:
1. Blázon
2. Podvodník
3. Hovorí pravdu
Variant 1.: Bol Ježíš bláznom?
Jeho životopis popisuje ohromujúcu osobnosť, ktorá inšpirovala druhých:
• Bol vyrovnaný, či ho okolie oslavovalo alebo nenávidelo.
• Toleroval útočné prejavy neznášanlivosti.
• Brilantne odpovedal na otázky.
• Dokonca aj svoju vlastnú smrť dokázal predpovedať s brilantnou rozvážnosťou.
Variant 2.: Byl Ježíš podvodník?
• Pre peniaze? Žil jednoduchým životom a väčšinu svojich peňazí venoval chudobným.
• Pre moc? Odmietol dovoliť ľuďom, aby ho prehlásili za kráľa, a vybrali smrť namiesto vyvolania vojny či vzbury.
• Pre popularitu? Hovoril pravdu do takej miery, že mal viac nepriateľov ako priateľov a bol nim nakoniec aj zabitý.
Je možné jeho postavu predstierať?
K stelesneniu Mesiáša by musel človek naplniť rad storočí starých predpovedí a proroctiev:
• Narodil sa v správnom roku, v správnom meste, do správneho rodu a rodiny.
• Bol zabitý v presne určený deň a určeným spôsobom.
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Matematik a astronóm Petr Stoner prehlásil, že pravdepodobnosť naplnenia 8 z týchto proroctiev bola
1 : 100.000.000.000.000.000.000.
Pravdepodobnosť splnenia 48 proroctiev by bola 1:
10,000,000,000,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
Niektorí bádatelia odhadujú, že Ježiš naplnil 332 proroctiev.
- Peter Stoner, Science Speaks, Chicago, Moody Press, 1963

Zostal nám variant 3.: Ježíš hovoril pravdu
„Človek, ktorý by bol obyčajným človekom a hovoril by veci ako Ježiš, by nebol iba veľkým učiteľom morálky. Bol by to buď blázon – asi
na úrovni človeka, ktorý o sebe tvrdí, že je vajce – alebo by to bol diabol z pekla. Musíte sa rozhodnúť. Buď ten človek bol a je Synom
Božím, alebo šlo o pomätenca či niečo horšie. Môžete ho prehlásiť za blázna, pľuť naň a zabiť ho ako démona, alebo môžete padnúť
k jeho nohám a nazvať ho Pánom a Bohom. Neprichádzajme však so žiadnymi povýšeneckými nezmyslami o tom, že bol ako človek
veľkým učiteľom. Túto možnosť nám nenechal. Ani to nezamýšľal.“ C. S. Lewis
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