„Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo
traja jedno sú.“ (1 Ján 5:7)
Boh - bytosť nám najdrahšia a najvzácnejšia. Preto, keď kresťania hovoria
o Bohu, vždy povedia Pán Boh. Nemyslíme to len formálne, ale Boh je pre nás
skutočným Pánom.
Ale pre každého slovo Boh je milé a vzácne. Boli a aj dnes žijú veľkí kritici
náboženstva. Pre nich Boh bol len idea a len premietnutie ľudských túžob, prianí.
Hovorili, že Boh, to je len vysnívaná predstava ľudí.
K ich kritike musíme byť vnímaví, nemôžeme si ju nevšímať. Pretože my,
kresťania, sme znevážili mnohokrát Pána Boha. Sčasti ich kritika je kritikou
nehodného správania kresťanov. Musíme uznať, že počas dejín kresťania nehovorili o
Pánu Bohu na základe Biblie, ale podľa našich ľudských predstáv.
Ale vôbec s týmito ľuďmi nemôžeme súhlasiť, ak ide o kritiku Pána Boha.
Vtedy ich slová nemajú váhu a ani cenu.
Aj keď títo neveriaci kritici náboženstva neverili, že Boh je a rovnako ani ich
stúpenci. Našli si sú náhradu pre svoju vieru. Je tak, že niekto verí, že Boh je a druhý si
nájde náhradu pre svoju vieru. Každý verí. Neexistuje človek bez viery. Ale je dôležité,
čomu verí.
Biblia hovorí, že ľudia, ktorí neveria, si tvoria svojho boha podľa svojich
predstáv. Apoštol Pavol hovorí o týchto ľuďoch: „Hoci poznali Boha, neoslavovali Ho
ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich
nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami,
zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného
človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vydal
nečistote, aby si medzi sebou zneucťovali svoje telá.“ Rímskym 1:21-24
Tieto slová z Písma hovoria o tom, že naše predstavy o Pánu Bohu ovplyvňujú
naše správanie. Kvôli láske Boh stvoril človeka na svoj obraz a kvôli pýche si človek
predstavuje boha podľa svojich praní a túžob. A akého falošného boha si človek
vytvorí, takému aj slúži.
Je veľa ľudí, ktorí túžia spoznať Pána Boha. Chcú mať nejaký dôkaz o tom, že
Boh je a že sa oplatí v Neho veriť. Môžeme im odporučiť množstvo kresťanskej
literatúry, kde sa píše o dôkazoch Pána.
Keď my sami uvažujeme nad Božím stvorením, môžeme len žasnúť, ako musí
byť vševedúci a všemohúci Boh.
Božie slovo hovorí: „Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a
božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel.“ Rímskym
1:20

Vedci hovoria o živote na zemi ako o veľkom zázraku. Na to, aby vôbec
mohol život existovať, musí byť splnené množstvo predpokladov. Prítomnosť vody je
skutočne len jeden z toho množstva predpokladov. Život sám o sebe je niečo úžasné.
A my vieme spolu s veriacimi vedcami, že to nie obrovská náhoda.
Ale netreba zostať len pri uvažovaní nad dôvodmi a dôkazmi Božej existencie,
treba ísť ďalej.
My budeme vždy záujmom Božej lásky a starostlivosti. On nie je predmet
nášho výskumu, ale je to opačne, my sme pre Neho objekt Jeho záujmu o nás. Boh
nie je nejaký predmet, ktorý je možné skúmať ako pokusnú vec. On je osoba a chce
mať vzťah k nám a chce, aby sme my mali vzťah k nemu.
Pri týchto všetkých dôvodoch a dôkazoch treba pamätať na to, že Boh je
oveľa väčší, ako si dokážeme predstaviť. Keď nám prorok Ezechiel chcel povedať
o tom, čo videl, musel použiť opisy a podobenstvá. V jeho proroctve môžeme čítať:
„A videl som lesk, akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal
okolo seba dvor až hore k miestu, ktoré vyzeralo ako bedrá; avšak ďalej od miesta,
ktoré vyzeralo ako bedrá, videl som niečo podobného ohňu, čo bolo obklopené
jagotom. Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak
vyzerala podoba slávy Hospodinovej. Keď som to videl, padol som na tvár a počúval
som hlas, ktorý hovoril.“ Ezechiel 1:27 - 28
Augsburské vyznanie začína článkom o Bohu. Augsburské vyznanie hovorí
o Bohu na základe Božieho slova a základe svedectiev kresťanov, ktorí žili dávnejšie.
Predovšetkým je to svedectvo, na ktorom sa dohodli kresťania v meste Nicea
v roku 325. Tu sa kresťania dohodli na vierovyznaní, ktoré máme aj v evanjelickom
spevníku na vnútornej strane obalu vzadu.
Vyznávame, že Boh je jeden v troch osobách. To slovo osoba je dôležité.
Naznačuje, že Boh Otec je iný ako Syn a Duch Svätý a Syn je iný ako Duch Svätý.
Boh nie je ničím obmedzený. Boh Otec má moc, Boží Syn má múdrosť
a neskonale dobrotivý je Duch Svätý. Ale u každého z nich nachádzame dokonalú
múdrosť, dobrotu a moc. Nielen Duch Svätý má hlavný podiel na Stvorení
a udržiavaní sveta, ale aj Syn a Otec.
V prvom článku AV sú zavrhnuté rôzne učenia, ktoré neuznali božstvo Syna
a Ducha Svätého. Reformační otcovia vedeli dobre, že popierať božskosť Syna
a Ducha Svätého znamená vzdať sa evanjelia –radostnej správy, že Boh nás v Kristu
miluje.

AV vyznanie hovorí v prvom článku o Bohu, ktorý nie je vzdialený od nás. On
je Boh nad nami, Boh pre nás a Boh v nás.
Pred pár rokmi sa udial vo Rwande strašný masaker medzi dvoma národmi,
medzi Tucmi a Hutmi. Mnoho rokov tam pôsobili kresťanskí misionári. Títo ľudia
poznali veľa o Bohu, ale nepoznali Boha osobne. Veľa sa o Bohu dozvedeli, ale nič
o ňom prakticky nevedeli. Nie je to podobné aj nám? Ako je to s nami? Vieme veľa
o Bohu, ale málo s Ním žijeme?
Náš reformátor Luther nechcel nič vedieť o Bohu len na základe ľudských
špekulácií. Luther chcel poznať Boha na základe toho, čo Boh pre nás robí. On je náš
Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ. Vo Veľkom katechizme nájdeme: „Veď práve na to
nás stvoril, aby nás vykúpil a posvätil a okrem toho, keď nám dal a privlastnil všetko,
čo je na nebi i na zemi, dal nám Syna a Ducha Svätého, ktorými nás k sebe privádza.
Veď, ako sme to už vysvetlili; nikdy by sme neboli mohli spoznať Otcovu lásku
a milosť bez Pána Ježiša Krista, ktorý je zrkadlo Otcovho srdca; bez Neho by sme videli
len nahnevaného a hrozného sudcu. Ale ani o Kristu by sme neboli mohli nič vedieť,
keby nám to nebol vyjavil Duch Svätý.“
Boh sa nám dal spoznať v Ježišovi Kristovi a toto poznanie nie je len púha
informácia. Toto poznanie, toto zjavenie je pravda o Bohu. Je to pravda, ktorú keď
prijmeme, má moc zmeniť nás.

