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Úvod

ZÁBLESKY BOHA

Každý, kto vidí fotografie z Hubblovho vesmírneho teleskopu, žasne nad nádhe-
rou vesmíru. Istý spisovateľ, očarený galaxiou Sombrero, povedal: „Kde by sme mali 
začať, aby sme uchopili poznanie, silu, pravdu a zmysel galaxie Sombrero, ktorá je 
iba jednou z miliárd ostatných? Žijeme na Zemi, malí a izolovaní, omrvinka zo stvo-
renia. Máme neskutočný výhľad na vesmír, ktorý je však úplne mimo nášho dosahu!“
Omnoho viac než vesmír nás uchvacuje jeho Stvoriteľ. Veď iba niekto, kto vesmír 
presahuje, mohol vesmír stvoriť.
Ako adventisti siedmeho dňa veríme, že Boh, ktorému slúžime a uctievame ho, je 
tým „niekým“, kto stvoril vesmír – všetko od galaxie Sombrero, až po quarky, z kto-
rých je utvorená všetka hmota.
Tento štvrťrok sa budeme venovať „teológii“, čiže učiť sa o Bohu. Je dôležité, aby sme 
poznali Boha, ktorého uctievame, ktorému veríme a slúžime – toho, ktorý nás vyzval, 
aby sme ho milovali „z celého srdca, z celej duše, celou silou i celou svojou mysľou“. 
(Luk 10,27)
Boh je v Písme opísaný rozmanitými spôsobmi. Božia láska je zdôraznená mnohokrát, 
ale toho, čo nás Boh chce o sebe naučiť, je ešte omnoho viac. Boh má v Biblii veľa 
mien. Každé z nich nám prináša hlbší a dokonalejší pohľad na Boha nebies a zeme. 
Tento štvrťrok sa budeme pozerať na Boha, na rôzne črty jeho charakteru, ako nám 
boli zjavené a tiež na to, čo tieto Božie vlastnosti pre nás znamenajú v praktickom 
živote. Začneme so základmi, s učením o Trojici, s neuveriteľným učením, že Boh 
je jeden, a pritom zahŕňa tri osoby. Potom sa pozrieme na Boha Stvoriteľa. Viera 
v stvorenie je základom všetkého, čomu veríme. Ďalej sa zameriame na Božie dielo 
vykúpenia. V padnutom svete nestačí byť stvorený. Je nevyhnutné byť aj vykúpený. 
Pozrieme sa tiež na Boha, ktorý je Bohom milosti aj Bohom súdu. Budeme uvažovať 
o Božej svätosti, jeho zákone a o sobote. Všetko toto je základom jeho charakteru 
a pomáha nám lepšie porozumieť, aký je Boh.
Budeme premýšľať aj nad inými črtami Boha, na ktoré sa bežne nesústreďujeme. 
Uvidíme, že Boh je Bohom krásy, dejín, a dokonca romantiky. Preskúmame modlitbu 
a ekológiu (chceme premýšľať aj o praktických dosahoch toho, čo to znamená slúžiť 
nášmu Bohu) a budeme premýšľať nad zasľúbením o Ježišovom druhom príchode, 
ktorý je vyvrcholením dejín a ukončí hroznú skúsenosť ľudstva s hriechom.
Boh je veľký, nekonečne nás presahuje. (Veď stvoril nielen galaxiu Sombrero, ale 
celý vesmír!) V porovnaní s ním sme nepatrní. Mali by sme byť vďační za každý kúsok 
svetla, ktoré zošle naším smerom. Tento štvrťrok sa  necháme osvietiť týmto lúčom 
poznania. Ako sa ním necháme viesť, záleží na každom z nás.
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