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Prvé prípravné stretnutie kurzu 

PRÍBEH BOHA  
A ČLOVEKA 



Na počiatku Boh… 

„Na počiatku stvoril Boh nebo a 
zem.“  

(Gn 1,1 SSV) 

„Nato Boh povedal: "Urobme 
človeka na náš obraz a podľa našej 
podoby! Nech vládne nad rybami 
mora i nad vtáctvom neba i nad 
dobytkom a divou zverou a nad 
všetkými plazmi, čo sa plazia po 
zemi!"  27 A stvoril Boh človeka na 
svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril.“  

(Gn 1,26-27 SSV) 



OTÁZKA NA VÁS… 

PREČO 
Boh stvoril človeka? 

Čo tým sledoval a aký má s 
človekom – a teda aj s nami 
konkrétne – úmysel? 



Boží zámer s človekom 

„Nekonečne dokonalý a 
sám v sebe blažený Boh 
podľa číro dobrotivého 
rozhodnutia slobodne 
stvoril človeka, aby mu dal 
účasť na svojom blaženom 
živote.“  

(KKC 1) 

Toto sú samé prvé slová Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorými sa 
všetko začína a od ktorých sa všetko odvíja. 



OTÁZKA NA VÁS… 

ZNAMENÁ TO, 
že cieľom všetkého – a teda tým, 
čo nazývame „Nebo“, „Božie 
Kráľovstvo“, „Večný život“, 
„spása“,… – je žiť to, čo žije Boh, 
žiť Jeho vlastný božský Život, 
ktorý On sám od večnosti sám 
osebe žije? 



Boží zámer s človekom 

„Posledný cieľ celého Božieho 
poriadku spásy je, aby stvorenia 
vstúpili do dokonalej jednoty 
Najsvätejšej Trojice. Ale už teraz 
sme povolaní na to, aby v nás 
prebývala Najsvätejšia Trojica. Pán 
totiž hovorí: „Kto ma miluje, bude 
zachovávať moje slovo a môj Otec 
ho bude milovať; prídeme k nemu a 
urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 
23)“  

(KKC 260) 



Boží zámer s človekom 

„Boh nechcel stvoriť živú bábku, 
vec, ktorú by vlastnil, ani šťastného 
a poslušného živočícha, ale bytosti 
„k svojmu obrazu a nám podobné" 
(Gn 1,26). Chcel stvoriť boha, ako 
hovorí Písmo: „povedal som, ste 
bohovia" (Ž 82,6). … Boh nemá načo 
potrebovať povoľných otrokov.  Boh 
chcel stvoriť bytosti schopné 
podieľať sa na jeho živote v Trojici, 
na radosti troch tvoriacich osôb 
tejto svätej Jednoty.“  

(Claude Tresmontant, filozof, teológ, biblista) 



Boží zámer s človekom 

„Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo 
„účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 
1,4): „Preto sa Božie Slovo stalo 
človekom a Boží Syn sa stal Synom 
človeka, aby sa človek spojil s Božím 
Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a 
tak sa stal Božím synom.“ „Lebo on sa 
stal človekom, aby sme sa my mohli 
stať Bohom.“ „Keďže jednorodený Boží 
Syn chcel, aby sme mali účasť na jeho 
božstve, prijal našu prirodzenosť, stal 
sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.“ “  

(KKC 460) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



OTÁZKA NA VÁS… 

AKÝ 
život žije Boh? 



Aký život žije Boh? 

„Nekonečne dokonalý … Boh“ 
(KKC 1) 

dokonalosť 

Boha ako takého definujú dve vlastnosti, bez ktorých by viac nebol 
tým, čím je. Prvou je DOKONALOSŤ.  

Definuje jednotlivé Osoby Najsvätejšej Trojice ako také.  

Čo je dokonalosť? Stav, v ktorom sme najlepší, akí len môžeme 
byť.  

Psychológovia ju radi nazývajú sebaaktualizáciou a definujú ju ako 
úsilie „dokázať so svojimi schopnosťami to najlepšie, čo mu okolitý 
svet dovolí“ (Kurt Goldstein), je to „inštinktívna potreba naplniť 
svoje schopnosti a snaha byť najlepším akým len človek môže byť“ 
(Abraham Harold Maslow) 

Boh takýto je – najlepší možný v rámci svojich možností, čiže 
nekonečný a preto nekonečne dokonalý Boh. 



Aký život žije Boh? 

„Boh je láska.“ 
(1Jn 4,16) 

dokonalosť 

láska 

LÁSKA je touto druhou kľúčovou vlastnosťou Boha, pretože ona 
definuje vzťahy medzi Osobami Trojice. 

Láska na úrovni Trojice znamená delenie sa s dokonalosťou, 
zdieľanie dokonalosti medzi osobami Trojice a zdieľanie aj radosti, 
ktorú dokonalosť vnáša. Láska i dokonalosť sú prepojené:  

Láska má za cieľ nadobúdanie a potom zdieľanie v prvom rade 
dokonalosti  

a dokonalosť má za cieľ zase svoje vlastné zdieľanie v láske.  

Som teda dokonalý nielen kvôli sebe, ale hlavne preto, aby som 
túto dokonalosť a jej rozkoš mohol zdieľať s milovaným. A milovať 
milovaného znamená zdieľať s ním to najväčšie, čo mám a tým je 
dokonalosť a jej rozkoš. 



Aký život žije Boh? 

„Boh je svetlo a niet v ňom nijakej 
tmy.“  

(1 Jn 1,5 SSV) 

dokonalosť 

láska 

svätosť 

Každé zlo je aktom sebectva a pýchy: VRAŽDA: obetujem život 
iného kvôli svojim záujmom; KRÁDEŽ: privlastním si majetok na 
úkor iného; LOŽ: podvediem iného, aby som tým sebe prospel,… 

Každé dobro je aktom nesebeckej lásky: CHARITA: obetujem svoj 
čas a peniaze, aby pomohol inému; ČESTNOSŤ: oželiem svoj 
prospech, ale neublížim a nepodrazím iného; POCTIVOSŤ: aj za 
cenu námahy odvediem primeranú prácu, aby som nepoškodil 
zamestnávateľa, ktorý ma za ňu platí; 

Pretože Boh je dokonalá láska, je súčasne dokonale dobrý, niet v 
ňom žiadne zlo. 

„Jedno však vieme celkom isto: Boh je stopercentne dobrý. Nikdy 
nemôže byť pôvodcom niečoho zlého.“ (Youcat 51) 



Aký život žije Boh? 

„Ja a Otec sme jedno.”  
(Jn 10,30 SSV) 

dokonalosť 

láska 

svätosť 

jednota 

Pretože Boh je láska, ktorá spája; 

a súčasne v ňom nie je žiadna potreba sebectva, ktoré rozdeľuje 
– žiadna potreba byť od niekoho uznávaný, oceňovaný, uctievaný, 
žiadna túžba po moci, po ovládaní iných, žiadna potreba sa s 
niekým porovnávať, s niekym zápasiť, súperiť, bojovať,…; 

a výsledkom je dokonalá jednota, stav, v ktorom všetky tri Osoby 
Trojice žijú v dokonalej harmónii, dokonalom súzvuku, bez 
akéhokoľvek rozdelenia, rozporu, neporozumenia, či niečoho 
podobného. 

„Boh je tak bytostne láska, že jednota, ktorá je v istom zmysle Jeho 
definíciou, je jednoduchým dôsledkom lásky. Pre kresťanov 
znamenajú slová ‚Boh je jeden‘ to isté, ako ‚Boh je láska‘.“ (Rémi 
Brague, filozof)  



Aký život žije Boh? 
dokonalosť 

láska 

svätosť 

jednota 

blaženosť 

Boh je nekonečne dokonalý – čiže sebaaktualizujúci sa. Podľa 
(nielen) A. H. Maslowa je to podstatná podmienka plného a 
šťastného života. 

Boh je nekonečná láska – čiže transcendencia. Podľa (nielen) V. E. 
Frankla je to podstatná podmienka zmysluplného, naplneného a 
šťastného života. 

Boh je úplne dobrý a svätý – podľa (nielen) Dr. T. Hora je to jeden 
zo zásadných znakov spokojného a dobrého života. 

Boh tvorí dokonalú jednotu lásky – čiže komunitu. Podľa M. S. 
Pecka je to najsilnejšia skúsenosť, akú môže človek zažiť a súčasne 
naplnenie ľudského bytia aj života. 

PODĽA VŠETKÝCH KRITÉRIÍ BOH MUSÍ ŽIŤ VSKUTKU NEKONEČNE 
PLNÝ, ŠŤASTNÝ, BLAŽENÝ A USPOKOJUJÚCI ŽIVOT! 

„Nekonečne … sám v sebe blažený 
Boh“ 

(KKC 1) 



Aký život žije Boh? 
dokonalosť 

láska 

svätosť 

jednota 

blaženosť 

sloboda 

Boh je blažený „sám v sebe“. M. Csikszentmihalyi to nazýva 
autotelickým spôsobom života, kedy si úplne vystačíme sami so 
sebou, nepotrebujeme žiadne vonkajšie motivácie ani odmeny k 
tomu, čím sme a čo žijeme, sme sami v sebe šťastní. A netreba 
dodávať, že to považuje za podmienku a znak šťastného života. 

Výsledkom je sloboda – Boh nie je na nikom závislý, od nikoho nič 
nepotrebuje, nikto Ho neohrozuje, nikto Mu neprekáža, nemá z 
ničoho strach, s ničím a nikým mimo seba nezápasí, po ničom 
mimo seba netúži. Je úplne a dokonale slobodný a voľný, tak, ako 
na tejto zemi z ľudí nikto, nikdy a nijako. 

„Sám v sebe blažený Boh… 
slobodne stvoril človeka“ 

(KKC 1) 



Aký život žije Boh? 
dokonalosť 

láska 

svätosť 

jednota 

blaženosť 

sloboda 

tvorenie 
Boh tvorí – z lásky, nie z nutnosti. Je to Božia Trojičná láska, ktorá 
sa takto rozlieva aj „za hranice“ Trojice, aby sa v nej Boh delil so 
svojou blaženosťou aj s nami, so svojimi tvormi a tak nám dal 
účasť na svojom vlastnom bytí a živote. 

Tvorenie je takisto podstatnou vlastnosťou Boha, pretože je 
vlastnosťou lásky, ktorá sa delí so sebou – a Boh je tak rovnako 
Láska, ako je rovnako Stvoriteľ.  

Ale aj tvorenie je zdrojom radosti – všetci poznáme ten vzrušujúci 
pocit, keď cez nás povstáva k bytiu niečo skutočne hodnotné a 
krásne. A tak môže C. Tresmontant hovoriť o „radosti troch 
tvoriacich osôb tejto svätej Jednoty“.  

„Náš Pán je Boh; on je náš 
stvoriteľ“  

(Ž 100,3 SSV) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



ZHRNUTIE 

Základné znaky 
Božieho života: 
• dokonalosť 

• láska 

• svätosť 

• jednota 

• blaženosť 

• sloboda 

• tvorenie 



OTÁZKA NA VÁS… 

ČO 
to znamená pre 
naše kresťanstvo? 



Učeníctvo 
dokonalosť 

láska 

svätosť 

jednota 

blaženosť 

sloboda 

tvorenie 
Uctievanie Krista je pekné – ale Ježiš neprišiel preto, aby nám 
povedal „Uctievajte ma a budete spasení!“ 

Modlitba ku Kristovi je pekná – ale Ježiš ani raz nepovedal 
„Modlite sa ku mne a budete spasení!“ 

Až nasledovanie Krista robí z človeka kresťana – preto Ježiš 
hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo 
tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8,12 SSV). A inde: „Ak mi 
niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj 
služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ (Jn 12,26 SSV). A 
do tretice: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja 
urobil vám“ (Jn 13,15 SSV).  

„Napodobňujte Boha ako milované deti  a žite v 
láske tak, ako aj Kristus miluje nás!“  

(Ef 5,1-2 SSV) 

„V Antiochii 
učeníkov prvý 

raz nazvali 
kresťanmi.“  

(Sk 11,26 SSV) 



ZHRNUTIE 

Byť kresťanom znamená 
od Boha sa učiť život: 
• dokonalosti 

• lásky 

• svätosti 

• jednoty 

• blaženosti 

• slobody 

• tvorenia 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



OTÁZKA NA VÁS… 

MALI BY SME 
po takomto 
spôsobe života 
túžiť?  
Ak hej – prečo? 



Boží život, čiže Nebo 
dokonalosť 

láska 

svätosť 

jednota 

blaženosť 

sloboda 

tvorenie 
Už sme asi pochopili, že tento Boží život je zdrojom a príčinou 
Božej blaženosti. Nič iné v Nebi nie je a ani netreba. 

Žiť ho spolu s Bohom znamená byť šťastným a blaženým 
človekom – a presne toto je Nebo: „Nebo nie je miesto kdesi vo 
vesmíre. Je to stav večnosti. Nebo je tam, kde sa uskutočňuje Božia 
vôľa bez najmenšieho odporu. Nebo je aj vtedy, keď život dosiahne 
najvyššiu intenzitu a blaženosť - taký život však nenájdeme na 
zemi“ (Youcat 52) 

Nežiť ho znamená nebyť ani šťastný, ani blažený, ani spokojný 
človek – a už vôbec nie s Bohom, od ktorého nás odlišuje práve 
to, že nežijeme rovnaké životy – a to je Peklo. Všetko, čo nie je 
Boží život žitý s Bohom, sa nakoniec ukáže byť Peklom… 

„Aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z 
mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili [týmto] 
novým životom.“  

(Rim 6,4 SSV) 

„Nekonečne … 
blažený Boh.“  

(KKC 1) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 
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Prvé prípravné stretnutie kurzu 

PRÍBEH BOHA  
A ČLOVEKA 

Koniec dnešnej lekcie 


