
Verím v Boha 

Prečo sme na zemi? Aký je zmysel nášho života? Kam smeruje náš život? Odkiaľ som a kam 
smerujem?... A množstvo iných otázok v sebe nosíme. A práve preto sme tu, aby sme spoločne 
objavovali na tieto otázky odpovede. 

 Verím, že to, čo nás tu privádza, je tá skutočnosť, že veríme. Každý z nás môže povedať, že verí. 
Každý človek dôveruje: Keď si u lekára, dôveruješ, že ten, kto ťa vyšetruje, má na to vzdelanie 
a kompetencie. Dôveruješ, že to, čo ti napísal na recept, je pre teba dobré. Dôveruješ, že to, čo ti dá 
zamestnankyňa v lekárni, sú správne lieky pre teba. Dôveruješ – veríš, keď nastupuješ do autobusu, že 
ten, čo sedí za volantom, má vodičák na riadenie takého vozidla.... Skrátka bez dôvery sa žiť nedá. 

 Čo sa však za týmto náboženským slovom a vyhlásením verím skrýva, je veľmi rozdielne. 

Čo je to viera? 

 V prvom rade odpoveď nájdeme hlboko v nás, lebo sme stvorení na Boží obraz, na Božiu 
podobu. Bohu sme podobní v tom, že nám dal rozum a slobodnú vôľu. Pre človeka je prirodzené, že 
hľadá Boha. Celé jeho úsilie je zamerané na hľadanie Dobra, Pravdy, Krásy, Lásky. Sú to túžby každého 
jedného človeka. Kto hľadá pravdu, vedome či nevedome hľadá Boha (sv. Edita Šteinová). 
V prirodzenosti človeka je zapísaná túžba po Bohu, ktorú nazývame náboženstvom. Preto môžeme 
o človeku povedať, že je nie len homo sapiens ale, že je aj homo religiosus – že je náboženskou 
bytosťou.  

(Boh stvoril človeka z lásky a k láske ho povoláva. Preto nás stvoril na svoj obraz. Dal nám 
rozum a slobodnú vôľu. Rozumom vieme rozlišovať a slobodnou vôľou mám možnosť si vybrať. Ak by 
nám Boh nedal rozum a slobodnú vôľu, nemohli by sme rozprávať, že sme vo vzťahu voči nemu vo 
vzťahu lásky, ale vo vzťahu otroctva. Boh nám dal aj možnosť tieto dary použiť, preto prvého človeka 
umiestnil do raja, kde mu hovorí, že môže brať ovocie zo všetkých stromov, ale zo stromu poznania 
dobra a zla nech neje. Človek bol voči Bohu neposlušný... Vyhnanie z raja, dedičný hriech – následok 
neposlušnosti,  človek stráca spoločenstvo s Bohom...) (porov. Gn 1 - 3) 

Môžeme poznať Boha rozumom? 

 Boha môžeme nájsť aj akoby vlastnou silou, rozumom, ale je to iba poznanie, vedomosť 
a chýba tam čosi podstatné. Vo všetkom, čo existuje, sa skrýva viac, ako sa môže zdať. Poriadok, krása, 
a rozvoj sveta presahujú seba a poukazujú na Boha. 

Boh ide nám ľuďom v ústrety 

 Človek môže poznať rozumom, že Boh existuje, nie však, aký naozaj je. Boh však túžil, aby sme 
ho poznali, a preto nám zjavil seba samého. Táto Božia pedagogika postupnosti je zachytená vo Svätom 
písme. Boh sa nám dáva poznať ako ten, ktorý z lásky stvoril svet aj človeka, a ako ten, ktorý zachováva 
vernosť dokonca aj potom, keď sa človek hriechom od neho vzdiali. 

 Boh sa dáva v dejinách poznať. S Noemom uzatvára zmluvu na záchranu všetkých živých 
bytostí. Abraháma povoláva, aby ho ustanovil za „otca mnohých národov“ (Gn 17, 5). Boh sa 
predstavuje Mojžišovi svojim vlastným menom „Ja som, ktorý som“ (Ex 3, 14). Vyslobodzuje Izraelský 
národ z egyptského otroctva, cez Mojžiša s ním uzatvára zmluvu a dáva mu Zákon. Boh neustále posiela 
svojmu ľudu prorokov, aby ho vyzýval k obráteniu, až svoje zjavenie završuje v Ježišovi Kristovi, svojom 
Synovi. V ňom nám zjavil celú hĺbku svojej milosrdnej lásky. V ňom je Božie zjavenie dokonalé a úplné. 

Definícia viery, podobne ako definícia lásky je veľmi bohatá: 



• Je to Boží dar, nie samozrejmosť 
• Nadprirodzená sila, bez ktorej nemôžeme byť spasení a zachránení.  
• Sloboda a rozum sú vlastnosti, ktorými sa podobáme Bohu, musia byť súčasťou viery 
• Ako každý vzťah, aj viera stojí na láske a musí byť dynamická – musí rásť. 
• Je osobná odpoveď človeka na Božie zjavenie. 

 

Kresťanské vyznanie viery 

 Vo vyznávaní viery nejde o prázdne slová, ale o skutočnosť. Bez záväzných formulácií sa obsah 
viery vyprázdňuje, preto Cirkev kladie dôraz na určité vety, aby Kristovo posolstvo bolo uchránené 
prekrúcaniu a nedorozumeniu. 

 Apoštolské vyznanie viery, ktoré poznáme, je rozdelené na 12 článkov viery a na 3 hlavné časti 
podľa osôb Najsvätejšej Trojice. 

1. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, 
2.  i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, 
3.  ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, 
4.  trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. 
5.  Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, 
6.  vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, 
7.  odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
8.  Verím v Ducha Svätého, 
9.  v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, 
10.  v odpustenie hriechov, 
11.  vo vzkriesenie tela 
12.  a v život večný. Amen. 

 


