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Úvod 

„Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva 
rozumnosť.“ (Prísl 9,10) Premýšľajme chvíľu nad uvedeným biblickým textom. Obsa-
huje dva pojmy, ktoré spolu veľmi úzko súvisia: „bázeň“ ako úcta a úžas nad Božou 
slávou a mocou – a „poznanie“ ako učenie sa pravdám o Božom charaktere. Preto 
múdrosť, poznanie a pochopenie sú zakorenené v samotnom Bohu.
Dáva to zmysel. Veď Boh je zdrojom každej existencie. On jediný stvoril a udržiava 
všetko, čo existuje (Ján 1,1–3; Kol 1,16.17). Všetko, čo sa naučíme a všetko, čo vieme, 
napríklad o kvarkoch, húseniciach, supernovách, anjeloch, démonoch, „kniežatstvách 
a mocnostiach v nebesiach“ (Ef 3,10), to všetko existuje len vďaka Bohu. Všetko pozna-
nie a chápanie a všetka pravá múdrosť majú teda v konečnom dôsledku svoj zdroj 
v samotnom Bohu.
Písmo jasne hovorí: „Boh je láska“ (1Ján 4,8). Ellen G. Whiteová o tom napísala: „Láska, 
základ stvorenia a vykúpenia, je základom pravej výchovy. Jasne to vystihuje zákon, 
ktorý nám dal Boh ako pravidlo života. Prvým veľkým prikázaním je: Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou 
svojou mysľou. (Luk 10,27) Milovať Jeho, večného, vševediaceho, jediného celou silou, 
mysľou a srdcom znamená najvyšší rozvoj každej schopnosti. Tým sa v celej bytosti – 
v tele, mysli i duši – obnovuje Boží obraz.“ (Ed 16; Vých 13)
Boh je zdrojom pravého poznania. Kresťanská výchova by preto mala upriamovať 
našu myseľ na neho a na to, čo nám o sebe zjavil on sám. Prostredníctvom prírody, 
Svätého Písma a zjavenia Krista v písanom Slove sme dostali všetko, čo potrebujeme. 
Vďaka tomu môžeme mať s naším Pánom spasiteľný vzťah a skutočne ho milovať 
celým srdcom a celou dušou. Dokonca aj príroda, hoci je poznačená tisíckami rokov 
hriechu, stále mocne hovorí o Božej dobrote a o jeho charaktere – samozrejme, keď 
ju študujeme z perspektívy, ktorú nám poskytuje Písmo. Práve Písmo, Božie Slovo, je 
dokonalým štandardom pravdy a najväčším zjavením, ktoré máme o Bohu a o jeho 
minulom a prítomnom pláne pre ľudstvo. Písmo a jeho posolstvo o stvorení a vykú-
pení musia byť ústredným bodom celej kresťanskej výchovy.
Apoštol Ján povedal, že Ježiš Kristus je „svetlo, ktoré osvecuje každého človeka pri-
chádzajúceho na svet“ (Ján 1,9). Inými slovami, len prostredníctvom Ježiša Krista má 
každá ľudská bytosť život. Len prostredníctvom Ježiša osvietia každú ľudskú bytosť 
lúče Božieho svetla. Len prostredníctvom neho aspoň sčasti pochopíme pravdu 
a dobro, ktoré nás presahujú.
Všetci sa nachádzame uprostred zápasu veľkého sporu. Nepriateľ usilovne pracuje na 
tom, aby nám zabránil prijať a pochopiť toto poznanie. Kresťanská výchova musí preto 
pomáhať žiakom a študentom lepšie porozumieť svetlu, ktoré nám Boh ponúka.
Ježiš povedal: „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu?“ 



(Mar 8,36) Načo nám bude vzdelanie v oblasti vedy, literatúry, ekonomiky alebo stro-
járstva, ak nakoniec skončíme v ohnivom jazere? Odpoveď je jasná.
To je téma našich lekcií v tomto štvrťroku. Čo je to skutočný kresťanský rast a ako súvisí 
s naším poznávaním? Čo môžeme my ako cirkev urobiť preto, aby sme všetci získali 
poznanie, na ktorom naozaj záleží a ktoré bude mať zásadný vplyv na naše životy?

Autormi jednotlivých lekcií v tomto štvrťroku sú riaditelia adventistických vysokých škôl 
a univerzít v Severnej Amerike.

Redakčná poznámka:
Anglický názov úlohy je „Education“, čo sa v kontexte kresťanstva najvýstižnejšie pre-
kladá ako „výchova“ (podobne aj titul knihy Ellen Whiteovej: Education – Výchova). 
Výchova je podľa definície „sústavné cieľavedomé pôsobenie na človeka, zabezpeču-
júce jeho všestranný rozvoj“. V tomto zmysle na nás Boh pôsobí, aby sme poznávali 
jeho charakter a menili sa na Kristov obraz. Boh nás „formuje“. Hlavným cieľom kres-
ťanskej výchovy nie je nadobudnutie vedomostí (získanie poznatkov). V tomto zmysle 
budeme pracovať s pojmami výchova, formovanie, vzdelávanie a poznávanie.


