
KTO JE BOH?  

1) Božia ľudskosť vyznamenáva človeka ako takého so všetkými jeho darmi a povzbudzuje 
našu angažovanosť v spoločnosti. Naša tvorivá a radostná práca na rozvoji našej 
spoločnosti nie je niečo odporne humanistické, ale krásne Božie.  

2) Každá teológia a každé rozmýšľanie o viere má mať vo svojom strede záujem o stretnutie 
medzi Bohom a človekom a o tom, ako toto stretnutie uskutočniť. 

3) Božie áno človeku je v dôsledku aj áno cirkvi. Barth povedal: „Kto sa hanbí za cirkev, ten je 
neľudský tam, kde je Boh ľudský.“ Cirkev je viditeľné vyjadrenie Božej ľudskosti. 

 

Boh ako človek (Ezechiel 1:1-2:1) 

 

Dnes sa dostávame k poslednému obrazu Boha, ktorému sa budeme venovať. Reč bude o Bohu ako 
človeku, lebo tak sa Boh, predovšetkým v Starej Zmluve, objavuje najčastejšie.  

 Prečítajte si Genesis 18:1-2 a Ezechiel 1:1-2:1 
 V čom sú tieto obrazy Boha podobné a v čom rozdielne? 

 

Boh sa na zemi aj na nebi zjavuje ako človek. Samozrejme, musíme mať na pamäti, že Boha nemôžeme 
vystopovať a jeho podstata je vzdialená naším zmyslom. Zdá sa mi ale, že opakujúce sa zjavenia Boha 
v podobe človeka, ako aj všetky antropomorfické vyjadrenia ohľadom jeho aktivity odkazujú k niečomu 
fundamentálnemu o jeho povahe. To, že Boh počuje, vidí, zostupuje, prechádza sa hovoria niečo zásadné 
o tom, kto je. V Bohu je hlboko prítomné Božie človečenstvo. 

 Čo ťa na predstave Boha ako človeka láka a čo ti vadí? 
 Kde sú hranice tohto obrazu, že Boh je ako človek? 

 

Karl Barth (1886-1968) bol švajčiarsky reformovaný teológ, ktorý najmä v druhej časti svojho života 
zdôrazňoval práve rozmer Božej ľudskosti (v diele Die Menschlichkeit des Gottes). Hovoril, že v mladosti, 
keď poukazoval na Božiu vzdialenosť a inakosť v porovnaní s človekom, nebol radikálny dostatočne a tieto 
myšlienky nedotiahol dosť ďaleko. Boh je vzdialený práve v tom, že je nám neskutočne blízky. Boh je iný 
práve v tom, že je nám veľmi podobný. Boh je Boh predovšetkým v tom, že je človekom. 

 Čo si myslíš o tomto paradoxe, ktorý Barth popisuje? 

Tento dôraz na Božiu ľudskosť potom našiel vyjadrenie v niekoľkých praktických implikáciách:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Čo si myslíte o vyššie uvedených aplikáciách? 
 Kto si? Aké sú tvoje dary a ako si angažovaný v prostredí, kde žiješ? 
 Ako rozmýšľaš o Bohu? (Premýšľaš o Bohu vôbec?) Ako vyzerajú naše bohoslužby v porovnaní 

s Barthovym názorom? 
 Aký je tvoj postoj k cirkvi? V čom je pre teba ťažké ju prijať?  

 

Keď čítame Nový Zákon, Boh už nie je ako človek, on je človek. V Kristovi sa naplnila Božia ľudskosť, 
a preto skutočné poznanie Boha je možné len cez poznanie Krista. Pozývame vás teda na predadventné 
stretávanie sa s Kristom. 
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