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Úvod

ODPOR AKO REAKCIA

Pierre Laplace, jeden z významných mysliteľov žijúcich na prelome 18. a 19. storo-
čia, napísal knihu o pohybe planét. Nazval ju Celestial Mechanics (Nebeská mecha-
nika). Jednu kópiu osobne daroval cisárovi Napoleonovi. Niekto však už vopred 
Napoleonovi povedal, že v knihe niet jedinej zmienky o Bohu. Cisár vzal knihu a po-
vedal:   „Pán Laplace, dozvedel som sa, že túto rozsiahlu knihu ste napísali o systéme 
fungovania vesmíru a ani raz ste sa nezmienili o jeho Tvorcovi.“ Laplace nebojácne 
odpovedal: „Túto hypotézu nepotrebujem.“
Tento príbeh je určitou metaforou na to, čo poznáme ako „moderný vek“, v ktorom 
logika, rozum a veda tvoria základ každej pravdy. Podľa tohto názoru sa dá každá 
realita vyjadriť pomocou formulácií, vzorcov, zákonov a vedeckých predpovedí. Ak to 
logika, rozum a veda nedokáže vysvetliť, potom to nie je reálne.
V posledných rokoch sa však stretávame s odporom voči takémuto mysleniu. Ľudia 
už neveria, že všetko sa dá vysvetliť chladným racionalizmom. A je to tak správne. 
V súvislosti s nami existuje niečo, čo nijaká formulácia, nijaká testovacia skúmavka, 
nijaký vedecký zákon nikdy nezachytí. 
Tento odpor sa dotýka všetkých oblastí života, vrátane náboženstva. No ako to býva 
pri väčšine reakcií, v niektorých prípadoch zachádzajú priďaleko; dokonca až k bodu, 
keď popierajú alebo ignorujú doktrinálnu pravdu. Hovoria, že dôležitá nie je vierouka 
či doktrína, ale skúsenosť. Záleží na tom, čo ti dáva tvoja viera. Nehovoria:    „Tu sú pre-
svedčivé dôvody, prečo veriť v Ježiša Krista a jeho zasľúbenia o spasení,“ ale módou je 
hovoriť: „Naše spoločenstvo viery vás pozýva, aby ste sa k nám pridali v našej odvahe 
viery a vzájomnej oddanosti.“ 
Nemusí to byť za každú cenu zlé. Nepovedal Ježiš, že jeho pravda bude mať konkrétne 
a praktické dôsledky na náš život? (Ján 8,32) Pravdaže. Pravda nie je len poznanie 
dogiem a veršov, ale niečo, čo ovplyvní veriaceho človeka na osobnej úrovni. Pravda 
zasahuje duchovný život a ovplyvňuje to, ako človek reaguje na výzvy každodenného 
života. Je to praktický, život meniaci aspekt nášho náboženstva, ktorý by sme nikdy 
nemali popierať ani zhadzovať. Dôležitosť skúsenosti by sme nikdy nemali oddeľovať 
od správneho biblického učenia.
Tento štvrťrok sa chceme pozrieť na oba aspekty našej viery – náuku i skúsenosť. 
Sústredíme sa na 13 hlavných tém kresťanskej viery, 13 hlavných náuk. Každý týždeň 
sa pokúsime vyvážiť správne biblické chápanie rôznych prvkov našej vierouky a ich 
vplyv na našu každodennú skúsenosť. Dúfame, že na konci štvrťroka budete nielen 
lepšie rozumieť týmto témam, ale budete tiež obohatení vo svojej kresťanskej skúse-
nosti. Každá úloha je nielen o pravde, ale aj o „Pravde v Ježišovi“.

Ježiš je Alfa i Omega našej viery. Máme pred sebou 13 rôznych tém, ktoré majú spo-
ločné jadro: Toho, v ktorom „žijeme, hýbeme sa a sme“. (Sk 17,28)



Reinder Bruinsma sa narodil v Holandsku. Počas svojho dlhého pôsobenia v cirkvi slúžil 
v rôznych služobnostiach. Je autorom takmer dvadsiatich kníh. Niektoré z nich boli pre-
ložené do rôznych jazykov. V čase, keď napísal tieto úlohy, bol predsedom Cirkvi adven-
tistov s. d. v Holandsku. 


