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Boží obraz 
 

Gen. 1: 26-31, Fil 2: 5-11 
 
Zhrnutie  
Zákaz zobrazovania Boha: Možno, že Biblia nezakazuje zobrazovanie Boha len preto, že 
Boh je neviditeľný a svet presahujúci, ale tiež preto, že skutočný Boží obraz bol už raz 
vytvorený. Behá tu všade kolem a volá sa človek. 
 
Rôzne pokusy zachytiť kontúry Božieho obrazu: Augustín hovoril, že Boží obraz sa 
prejavuje v ľudskej racionalite. Luther zdôrazňoval, že človek schopnosť niesť Boží obraz 
stratil hriechom, ale môže ju znova nájsť v Kristu. 
Barth povedal, že Boží obraz ukazuje na ľudskú 
dimenziu žiť vo vzťahu a to odráža Božiu Trojicu. 
Väčšina starozákonných učencov hovorí, že človek 
zastupuje Boha vo vzťahu k zvyšku stvorenstva. Všetky 
tieto pokusy sú však viac odrazom doby, vo ktorej boli 
napísané a tak sa zdá, že koncept Božieho obrazu je 
v zásade otvorený a každá doba jej musí naplniť svojím 
špecifickým obsahom. 
 
Kristus ako príklad Božieho obrazu: Jasnejším 
príkladom nám azda môže byť Ježiš Kristus, ktorý 
prichádza ako pravý Boží obraz (Kol 1: 15). Najme 
v jeho ochote zobrať na seba ľudskú podobu, vzdať sa 
svojho práva na božskosť a ochote trpieť pre druhých 
vidíme najviac, čo to znamená zrkadliť Boha. 
 
Božie človečenstvo: Boží obraz nám tiež odhaľuje 
niečo z ľudskej podstaty Boha a ukazuje, že vzťah s nim 
je tanec, kde aj my máme svoju dôležitú rolu. 
 
 Otázky  

• Čo pre teba znamená, že si obrazom Boha? Aký 
pocit to v tebe vyvoláva? 

• Čo si myslíš o rôznych pokusoch nájsť konkrétne špecifiká Božieho obrazu? Ktorý sa 
ti zdá najvýstižnejší a prečo? 

• Čo si myslíš o tom, že koncept Božieho obrazu na počiatku Biblie je v zásade 
otvorený a je treba čítať a žiť ďalej, aby človek zistil, čo konkrétne znamená? Napĺňa 
ťa to očakávaním, že je tento úkol aj na tebe, alebo frustráciou, že nevieš viac? 

• Ako ti Kristov príklad môže pomôcť odzrkadľovať Boha viac? V čom? 
• Ako ti Boha približuje skutočnosť, že Boh má svoju ľudskú tvár? 

 
Aplikácia 
Skús začať každý deň nasledujúceho týždňa s predsavzatím, že sa budeš pozerať na svojich 
kolegov, susedov a priateľov ako na obraz Boha. Skús sa potom večer sám seba opýtať čo ti 
títo ľudia odzrkadlili z Božieho charakteru. 
 
Modli sa a premýšľaj, ako konkrétne môžeš zobrazovať Boha vo svojej rodine, 
zamestnaní, vzťahoch. Čo môžeš alebo máš zmeniť?  

Josef Sýkora 

Korene 
 

Na ranných bohoslužbách 
budeme v prvej polovici 
roka listovať prvými 
kapitolami knihy Genesis.  
 
Dívať sa na to, čo bolo na 
počiatku - „in principio“ – 
na princípy, ktoré 
podmieňujú naše bytie, do 
prameňov, z ktorých  
vyvierame -  na korene 
našej identity. Koreň za 
koreňom – otázku za 
otázkou: Človek? Žena 
a muž? Zlo? Človek 
a príroda? Práca a 
odpočinok ? 


