VERÍM V BOHA, prvá časť
Nikto z nás nemá rád definície. Zdajú sa nám zbytočné, prázdne...Z času na čas ich však radi
používame. Príklad? Ak sa jedná o niečo pre nás dôležité, radi to jasne pomenúvame.
Napríklad nás vytočí, ak rodičia povedia: nehraj sa stále s tým mobilom...radi ich potom
upozorňujeme, že to nie je mobil, ale smartfon!!! Alebo nás vie vytočiť, ak nám niekto
starší hovorí o tom, že si máme dať dole z uší tie slúchatká... radi ich vtedy upozorňujeme,
že je to mp3 prehrávač.
Hovorím o tom preto, že aj v našej viere je niekedy veľmi dôležité použiť nejakú tu definíciu.
Takou známou definíciou je známe vyznanie viery: VERÍM V BOHA. Prečo je dôležité ho poznať a
aj vedieť? Aký to má zmysel hrať sa so slovíčkami? Hneď na začiatku je treba povedať, že
akákoľvek definícia v našej viere neslúži na to, aby sme boli šikanovaní. Definície, aj Verím v Boha
vznikali v dejinách preto, lebo bolo treba brániť vieru. Veľa x sa totiž našli takí, ktorí tvrdili, že
Ježiš nebol Božím Synom, že nevstal zmŕtvych.... Aj preto tieto a iné pravdy viery sa vsunuli do
vyznania viery – Verím v Boha. Bolo to aj preto, že v staroveku a stredoveku nebola informovanosť
ľudí taká vysoká, ako dnes. Ľudia poväčšine nevedeli písať ani čítať, preto sa dôležité pravdy viery
učili napríklad cez Verím v Boha.
Prosím vás, aby ste vedeli Verím v Boha!
Ak chceme niekedy obstáť so svojou vierou pred neveriacimi, či tými, ktorí sa nám pre vieru smejú,
potrebujeme si svoju vieru brániť. Aj preto je dôležité niektorým formuláciám vo Verím v Boha aj
rozumieť.
 Veríme v jedného Boha – nielen Sväté Písmo nás učí, že je len jeden Boh. Aj logika
dáva, že ak by ich bolo viac, neboli by nekonečný, dokonalí.
 Svoje meno Boh zjavil Mojžišovi na púšti, keď prehovoril z horiaceho kríka a povedal
svoje meno: JHVH, čo znamená JA SOM.
 Veríme v jedného Boha, nie v troch! Náš Boh sa však prejavuje v troch osobách ako
Otec, Syn a Duch Svätý. Vo SP nájdeme viacero zmienok o tom. Tá najznámejšia je,
keď Ježiš posiela apoštolov do sveta hlásať evanjeliu a krstiť ľudí v mene OTCA,
SYNA a DUCHA SV.
 Kto je Duch Svätý? Je to tretia osoba Najsvätejšej Trojice. On nám dáva do srdca
radosť z viery, slobodu vo vyznávaní viery a pokoj. Je škoda, že veľa krát birmovanci
prípravu na birmovku flákajú, Birmovku berú len ako povinnosť a nutnosť. Niet divu, že sa
potom u nich Duch Svätý neprejaví a už vôbec sa nestanú kresťanmi, ktorí vedia brániť
svoju vieru a prejavovať ju vo svojom živote.
 Boh je Stvoriteľ sveta. Aj keď sa zdá táto časť z Verím v Boha staromódna a
nevedecká, naša viera nás učí, že príčinou vzniku sveta nie je náhoda, ale Boh. Pre tých,
ktorí sa chcú dostať bližšie k náuke o stvorení sveta Bohom, alebo stvorením sveta z ničoho
ponúkam možnosť si naštudovať čo je to Evolúcia a Kreacionizmus. Mnohé osobnosti vedy,
prírodných vied, fyzici, pápeži.... sa snažili tieto obe teórie spojiť. Aj preto dnes už existuje
aj tretí pohľad na Stvorenie sveta: pripúšťa evolúciu, ale na jej začiatku bol BOH.
 Verím v Boha Otca všemohúceho – ďalšie zaujímavé konštatovanie. Ak je Boh
všemohúci, prečo nezabráni zlu okolo nás? Boh nieje tvorcom zla okolo nás. V prvej
knihe SP čítame, že keď Boh stvoril svet, tak všetko čo stvoril bolo dobré. Nemohol
teda stvoriť zlo. Prečo však zlu nezabráni? Za všetkým je sloboda. Je darom od Boha.
To my sa slobodne rozhodujeme, či sa pomstíme, keď nám niekto ublíži, alebo
odpustíme. To my sa slobodne rozhodujeme, či vrátime vraždu, alebo súd necháme na
spravodlivý proces, či podporíme tých, ktorí vyvolávajú konflikty a vojny, alebo sa
postavíme na stranu zmierenia.... Veľa zla okolo nás sme si my ľudia zapríčinili sami
tým, že slobodu od Boha zneužívame. Boh nieje tvorcom zla!!
 Čo je nebo? Je to stav večnosti. Nemusí to byť konkrétne miesto, ale je to možno stav
duše, ktorá po smrti prežíva večnosť. Ako to pekne čítame v 1. Liste Korinťanom: Ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú.

 Čo je peklo? Je to stav definitívneho odlúčenia od Boha, stav absolútnej temnoty a
samoty. O pekle veľa krát hovoril Ježiš, ktorý napríklad peklo nazýval TMOU.
 Kto sú to anjeli? Sú to duchovné bytosti, ktoré ľuďom sprostredkúvajú Božiu vôľu a
ochraňujú nás. Nie sú to žiadne rozprávkové bytosti ako ich veľa krát vidíme v
rozprávkach, literatúre...
 Prečo nás Boh stvoril? Z lásky. Možno veľmi rýchla a suchá odpoveď, ale jediná
správna. On nás pre svoje bytie nepotreboval. Láska k nám bola motívom a chce, aby
sme túto Jeho lásku poznávali a prežívali.
 Čo je duša? Duša je znak Boha v nás. Má ju každý bez rozdielu. Či je, alebo nieje
veriaci. Skrze ňu sme aj duchovné bytosti. Je dielom Boha. Duša človeka je
nesmrteľná. V knihe Genezis čítame, že Boh vdýchol pri stvorení človeka do neho dych
života.

