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ABSTRAKT
Božia večnosť.
Komplexnosť otázok ohľadom vzťahu medzi časom a Božou večnosťou.
Ľuboš Rojka
Večnosť (bezčasovosť) patrí k podstatným Božím vlastnostiam, pretože čas ako ho bežne vnímame
protirečí Božej dokonalosti. Večnosť sa pripisuje Bohu v dvoch významoch:
(1) ako úplná bezčasovosť a
(2) ako večne trvajúce jestvovanie.
Otázkou je, ktorý z týchto dvoch pojmov je aplikovateľný na Boha, prípadne, ktorý z nich je
vhodnejší pre hovorenie o Bohu. Do úvahy je nutné zobrať hlavne rôzne definície času (ktoré je
potrebné vylúčiť z pojmu Boha) a podrobnejšie vysvetliť Božie vlastnosti. Výsledný postoj je
syntézou, ktorá má vplyv na celkové chápanie Boha a jeho vzťahu k svetu.
Syntéza je dôležitá nielen pre kresťanskú filozofiu (napríklad pre riešenie problému zla alebo
problém futuribílií), ale aj pre systematickú teológiu, medzináboženský dialóg, dialóg s neveriacimi,
ako aj pre chápanie vlastného osobného vzťahu k Bohu. Je zaujímavé tiež pozorovať, ako táto
problematika otestuje celkový pohľad veriaceho človeka na okolitý svet.
Pre účely prednášky je žiadúce si vopred preštudovať aspoň nasledovné state:
VOLEK, P. (2017) Opodstatnenosť bezčasového chápania Boha. In: Studia Aloisiana, 2017/4, s. 5-17.
ROJKA, Ľ. (2012) Ťažkosti s pojmom bezčasového stvoriteľa. In: Studia Aloisiana, 2012/2, s. 51-65.
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