
KTO JE BOH?  
 

 
Nezobrazíš si Boha (Dt 4:15-20, Kol 1:15-20) 

Tento školský rok by sme sa chceli zaoberať podstatnými otázkami našej viery. Hneď tá prvá je otázkou, 
ktorá podľa mňa stojí v centre Biblie i samotného kresťanstva. Znie: Kto je Boh? Tu však nastáva problém, 
lebo Boha nikto nikdy nevidel a ani nemôže uvidieť (1 Tim. 6:16). Ako teda môžeme hovoriť o niekom, koho 
sme nevideli? 

 Ako môžeš priblížiť Boha ľuďom, ktorí v neho neveria? Na akom základe sa môžete stretnúť? Ako ho 
môžete opísať?  

Biblia navyše zdôrazňuje, že Boha si nesmieme nijako zobrazovať. Tento zákaz je obsiahnutý v Desatore 
a rozvedený na iných miestach Starej Zmluvy. Napriek tomu je však sama plná obrazov o Bohu. Dokonca aj 
samotný Kristus je nazývaný Božím obrazom. 

 Pozri si a porovnaj na jednej strane Ex 20:4-6 a Deut 4:15-20 a na druhej strane Gen 1:26-27, 48:15-16, 
49:24, Kol 1:15-20. Zdá sa ti, že si tieto texty odporujú alebo nie? Ako áno, ako vysvetlíš ich vzájomný 
rozpor? 

 Prečo je podľa teba Boh popisovaný v Biblii predovšetkým prostredníctvom obrazov? 

 Aké je riziko aj prínos takýchto obrazov? 

Zdá sa mi, že skutočnosť, že Boh je predstavený v Biblii často len v mentálnych obrazoch spočíva najmä 
v dvoch dôvodoch:  

a) Boh je iná bytosť a inak ako metaforami sa popísať nedá. Mentálna kapacita človeka je obmedzená 
a Boh preto musí prispôsobiť svoju reč, aby mu človek rozumel. Dobre to vyjadril Ján Kalvín: „Nie je 
snáď aj človeku obmedzenej inteligencie jasné, že tak ako rozprávajú opatrovateľky  svojím bábätkám, 
tak isto Boh džavoce, keď hovorí k nám? Jeho reč teda nevyjadruje predovšetkým to, kto je, ale ako sa 
prispôsobuje v poznaní seba našej obmedzenej schopnosti.“ (Inštitúty I. 13. 1.) 

b) Boh je mnohostranná bytosť, ktorá nemôže byť dostatočne vyjadrená jedným spôsobom. To zase dobre 
vyjadril Tomáš Akvinský keď povedal, že žiadna bytosť sama o sebe nedokáže adekvátne vyjadriť Boha. 
(Suma, Ia. 43. a. 1) Boh musí byť popísaný množstvom obrazov, v ktorých je o ňom obsiahnutý kus 
pravdy. 

Boh teda je a nie je to, čo obrazy zdôrazňujú. Poznávanie Boha je cestou po úzkom chodníku, kde si 
uvedomujeme, že to čo vieme, vlastne v skutočnosti nevieme. Že Boha poznáme, ale nepoznáme ho 
dokonale. Že vždy môžeme a máme byť prekvapení.  

 Čo si myslíte o týchto dôvodoch? Aký význam potom má v našej dobe prikázanie o nezobrazovaní si 
Boha? 

Nazdávam sa, že sa nemôžeme upnúť len na jeden obraz Boha, na jednu predstavu o ňom. Musíme byť 
otvorení tomu, že Boh sa môže prejaviť aj inak ako sme zvyknutí. Keďže človek je Božím obrazom, našou 
úlohou je nie si Boha zobrazovať, ale Boha zobrazovať.  Máme byť podobou Boha pre ľudí okolo seba. 

 Skús popísať ako vnímaš Boha v poslednej dobe? Aký obraz, metaforu by si tejto podobe dal?  

 V ktorej situácii môžeš byť Božím obrazom pre ľudí okolo seba. Vyber si jednu a skús s ňou niečo urobiť.  
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