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BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO  
PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 

 
Ján Zozuľak 

 

Otázka „obrazu“ má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii 

u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň tvorí jadro antropológie 

v Starej zmluve, hlavne v Prvej Mojžišovej knihe,1 v ktorej sa odhaľuje Boží pôvod 

človeka: „A stvoril Boh človeka; podľa Božieho obrazu ho stvoril.“2 A ďalej sa 

uvádza spôsob, akým Boh stvoril človeka: „A učinil Boh človeka z hliny a vdýchol 

do jeho tváre dych života a stal sa človek živou bytosťou.“3 Z toho vyplýva, že 

základom kresťanskej antropológie, ktorá je postavená na biblickom učení o človeku, 

je presvedčenie, že Boh stvoril človeka podľa Božieho obrazu.4 Keď hlbšie 

preskúmame Starú zmluvu, zistíme, že obsahuje jasné a úplné učenie o človeku ako 

Božom obraze,5 alebo presnejšie, učenie o človeku, ktorý bol stvorený podľa Božieho 

obrazu. 

Niektorí súčasní bádatelia, hlavne protestantskí, popierajú, že na začiatku Prvej 

Mojžišovej knihy nachádzame učenie o Božom obraze v človeku, podobné tomu, 

ktoré neskôr vidíme u Otcov Cirkvi, ktorí rozvinuli učenie o Božom obraze (teológia 

obrazu). Existuje určitá nejasnosť a neúplnosť v slovách Prvej Mojžišovej knihy 

o stvorení človeka podľa Božieho obrazu, ale táto nejasnosť sa ozrejmí, ak sa na 

Starú zmluvu budeme pozerať očami apoštola Pavla,6 teda keď ju budeme hodnotiť 

                                                 
1 Pozri Gen 1, 26 – 27. Múdrosť Šalamúnova 7, 24 – 28. Podrobnejšie pozri ΒΕΛΛΑ, Β.: Ο 
άνθρωπος κατά την Παλαιάν ∆ιαθήκην. Αθήναι 19663. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ν.: Ανθρωπολογία της 
Παλαιάς ∆ιαθήκης, I. Ο άνθρωπος ως θείον δηµιούργηµα. Αθήναι 1967. 
2 Gen 1, 27. 
3 Gen 2, 7. 
4 Gen 5, 1. 
5 Pozri 1Kor 11, 7: „Muž ... je Božím obrazom a Jeho slávou.“ 
6 Pozri Žid 10, 1. 
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len ako tieň skutočností, ktoré budú zjavené v budúcnosti, to znamená vo vtelení 

Božieho Lóga, ktorý je úplnou a skutočnou Pravdou, Christovým telom.1 

Filon Alexandrijský tiež používa termín „obraz“ a dáva mu zvláštny význam.2 

V Novej zmluve je termín „obraz“ obohatený o christologický obsah, čo dáva 

antropológii nový rozmer, pretože učenie o Božom obraze je spojené 

s eschatologickým chápaním pripodobnenia človeka k obrazu Christa, ktorý je 

„obrazom neviditeľného Boha“3. Pre apoštola Pavla „obraz neviditeľného Boha“ je 

Christos. A človek je obrazom Obrazu. Túto pravdu potvrdzuje aj Ján Zlatoústy 

slovami: „Človek je obrazom Obrazu. Tak ako Syn... Tým, čím je Boh v nebi, tým je 

človek na zemi, myslím podľa moci; a ako panuje nad všetkým, čo sa nachádza na 

zemi, rovnako tak aj Boh panuje nad všetkým, čo sa nachádza na nebi a na zemi.“4 

Na začiatku listu Židom apoštol Pavol hovorí, že v Novej zmluve sa nám Boh 

zjavuje už nie cez prorokov, ale cez svojho Syna, ktorý je „odbleskom Jeho slávy a 

vyjadrením Jeho hypostázy“5 a cez ktorého bol stvorený svet. Učenie apoštola Pavla 

o Božom obraze je zhrnuté v prvej kapitole listu Kolossenským, v ktorom Božieho 

Syna nazýva „obrazom neviditeľného Boha“: „On je obraz neviditeľného Boha, 

prvorodený všetkého stvorenia, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je v nebesiach 

a čo je na zemi, viditeľné a neviditeľné, či tróny alebo panstvá, kniežatstvá alebo 

mocnosti; všetko bolo stvorené prostredníctvom Neho a v Ňom; a On je pred 

všetkým a všetko udržiava, aby mohlo existovať. A On je hlavou tela, Cirkvi.“6 

                                                 
1 Pozri Kol 1, 17. Porovnaj Jn 1, 17. 
2 Pozri ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: Η περί Θεού και ανθρώπου διδασκαλία Φίλωνος του 
Αλεξανδρέως (Ανάτυπο από τη Θεολογία, Αθήναι 1966, s. 33 – 53. ΑΓΟΥΡΙ∆ΟΥ, Σ.: Φίλων ο 
Ιουδαίος (Ανάτυπο από το Γρηγόριο Παλαµά, Θεσσαλονίκη 1967). 
3 Pozri Kol 1, 15; 3, 10; Rim 8, 29; 1Kor 15, 49. 
4 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Εις Εβραίους 2, 2. In: ΕΠΕ 24, 240. PG 63, 22. 
5 Žid 1, 1 – 3. Porovnaj Jn 1, 3. 
6 Kol 1, 15 – 18. Pozri ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: Ερµηνευτικόν υπόµνηµα εις την προς Κολοσσαείς 
επιστολήν του Αποστόλου Παύλου. In: Επιστηµονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, č. 13, Θεσσαλονίκη 1969, s. 383 – 492. Porovnaj ďalšie texty apoštola Pavla: Rim 
8, 29. 2Kor 4, 4. Žid 1, 3. 1Jn 3, 2. 
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Dôležité na tomto texte je to, že v ňom nie je vyjadrený osobný názor apoštola 

Pavla, ale liturgický hymnus prvých kresťanov. Dôležité je aj to, že tu apoštol Pavol 

vyjadruje nie triadologické učenie, ale kozmologické a antropologické, to znamená, 

že v ňom nezdôrazňuje vzťah Lóga a Otca (túto otázku rozvíja apoštol Pavol na inom 

mieste), ale význam Christa pre človeka. Tento text je veľmi dôležitý, pretože jasne 

poukazuje na christologický rozmer antropológie apoštola Pavla. Takýto rozmer 

termínu „obraz“ je, okrem iného, zrejmý aj zo základného učenia apoštola Pavla, že 

človek, aby došiel k dokonalosti, musí si obliecť „obraz nebeského“1 človeka, 

Christa, aby došiel „do miery veku plnosti Christa“2 a „aby už viac nebol ako malé 

dieťa“3. Dospievanie človeka sa podľa apoštola Pavla zhoduje s rastom v Christu.  

Christologický termín „Boží Lógos“ evanjelistu Jána má obdobný, ak nie totožný 

obsah, ako termín apoštola Pavla „obraz neviditeľného Boha“.4 Na základe toho je 

zrejmé, že list apoštola Pavla Židom, podobne aj iné texty Novej zmluvy, umožňujú 

chápať zjavenie Starej zmluvy o stvorení človeka podľa Božieho obrazu len cez 

christologické nazeranie. Biblická hermeneutika prijíma, že „Boží obraz“ pre 

apoštola Pavla je Christos5 a v tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že učenie 

apoštola Pavla je východiskom pre teológiu o obraze pre svätých Otcov Cirkvi. 

Prostredníctvom Novej zmluvy sa dozvedáme o ozajstnom zmysle 

starozákonného zjavenia o stvorení človeka podľa Božieho obrazu a podoby, pretože 

len cez Christa a v Christu ako pravom „obraze Boha“, ktorý sa stal človekom, sa 

nám jasne a úplne zjavuje pravda, že človek bol stvorený podľa Božieho obrazu. Len 

vtelenie Božieho Lóga, Božieho Syna, ktorý je Originálom človeka, dáva zmysel 

                                                 
1 1Kor 15, 49. 
2 Ef 4, 13. 
3 Ef 4, 14. 
4 Pozri ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Εις Εβραίους 2, 2 – 3. In: ΕΠΕ 24, 240 – 242. PG 63, 
22 – 23. Pozri ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: «Εικών Θεού» και «κατ’ εικόνα» Θεού παρά τω 
Αποστόλω Παύλω. Αι Χριστολογικαί βάσεις της Παυλείου ανθρωπολογίας. Θεσσαλονίκη 1964. 
5 Pozri CULLMANN, O.: Die Christologie des Neuen Testaments. Tübingen 19582, s. 152. 
ΝΕΛΛΑ, Π.: Ζώον Θεούµενον. Προοπτικές για µία Ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπου. Vyd. 
Αρµός, Αθήνα 19953, s. 21. 
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stvoreniu človeka podľa Božieho obrazu. Na základe uvedeného je zrejmé, že 

v Novej zmluve sa jasne zdôrazňuje, že človek je Božie stvorenie1 a že bol stvorený 

podľa Božieho obrazu.2 Z toho vyplýva, že pravdivé svedectvo o zmysle a smerovaní 

života človeka nám poskytuje len Božie zjavenie zachytené vo Svätom Písme. 

Svätootcovské chápanie obrazu 

Svätí Otcovia pokračujú v línii apoštola Pavla a spájajú Pavlovu tému Christos – 

Boží obraz s témou stvorenia človeka podľa Božieho obrazu. Už u Irineja Lyonského, 

Klimenta Alexandrijského, Origena, Atanáza Veľkého a Gregora Nysského existuje 

jasné rozlíšenie, že Christos je obrazom Boha a človek je obrazom Christa, teda že 

„človek je obrazom Obrazu“.3 

U svätých Otcov nenájdeme konečné vyjadrenie, či jasné zadefinovanie „obrazu“. 

Napriek tomu je dôležité zdôrazniť, že Otcovia vo svojich opakovaných snahách 

nájsť uspokojivé pochopenie antropologickej otázky používajú ako ťažisko termín 

„podľa obrazu“.4 V svätootcovskej literatúre otázka „obrazu“5 slúži ako os, okolo 

ktorej sa stretáva pravoslávna kozmológia i pravoslávna antropológia, ale aj samotná 

christológia. Je zrejmé, že otázka „obrazu“, hoci je základom, nemôže vyčerpať 

všetky skutočnosti pravoslávnej antropológie. Iné otázky, ako napríklad podobnosť, 

príbuznosť, blahodať, synovstvo, zbožštenie a podobne, dopĺňajú a kompletizujú 

pravoslávne chápanie človeka. 

Keď Gregor Nysský vysvetľuje, prečo je ľudská prirodzenosť nepochopiteľná 

(αθεώρητος), hovorí, že keď Boh je nepochopiteľný, aj Jeho obraz v človeku musí 

byť nepochopiteľný. Konkretizuje to takto: „Obraz, keď nestráca nič z toho, čo 

pozorujeme v origináli, je presne obrazom; ale keď vybočuje z podobnosti voči 

                                                 
1 Pozri Mt 19, 4; Sk 17, 28. 
2 Pozri Kol 3, 10. 
3 Pozri ΝΕΛΛΑ, Π.: Ζώον Θεούµενον, cit. dielo, s. 23. 
4 Pozri tamže, s. 20. 
5 Termín obraz sa v každej dobe obohacuje o ďalší obsah podľa problémov, ktorým jeden alebo 
druhý Otec Cirkvi čelí, a podľa toho sa pristupuje pri objasňovaní teologických otázok. 
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originálu, v tejto časti nie je obrazom.1 To znamená, že keď jednou z pozorovaných 

vecí Božej prirodzenosti je nepochopiteľnosť podstaty, je nevyhnutné, aby v tom 

obraz napodobňoval originál, pretože ak by prirodzenosť obrazu bola pochopiteľná 

a originál by bol nad pochopiteľnosťou, protikladnosť skúmaných vecí by odhaľovala 

nevydarenosť obrazu. Avšak nakoľko prirodzenosť našej mysle, ktorá je stvorená 

podľa obrazu Stvoriteľa, sa vymyká poznaniu, má presnú podobnosť so Stvoriteľom, 

pretože svojou nepochopiteľnosťou charakterizuje nepochopiteľnú prirodzenosť.“2 

Výrazy obraz, odblesk a charakter, uvádzané pre Božieho Syna, majú v teológii 

triadologický význam, ktorý vyzdvihovali svätí Otcovia predovšetkým počas 

ariánskych sporov. V teológii sa slovami obraz, odblesk a charakter označuje to, čo je 

spoločné pre Syna a Otca. Totožnosť prirodzenosti znamená totožnosť podstaty Otca 

a Syna. Zároveň však existuje rozlíšenie osôb, teda osobný vzťah hypostázy Syna 

s hypostázou Otca. Syn je prirodzeným obrazom Otca, pretože je totožný s podstatou 

Otca a súpodstatný s Ním. Súpodstatnosť nezjavuje v sebe prirodzenosť Otca, teda 

Jeho Božstvo, ale zostáva zvláštnou hypostázou, ktorá nie je totožná s hypostázou 

Otca, ani s Božstvom Otca, ktoré zjavuje cez seba samého.  

Vďaka tomuto biblickému zjaveniu Syna ako obrazu Otca3 veľkí Otcovia, 

predovšetkým Kappadockí, rozvinuli trojičnú teológiu, podľa ktorej Božia 

prirodzenosť existuje v Božích osobách, v Božích hypostázach, pretože kresťanský 

Boh je osobný Boh Biblie, Trojjediný Boh. Jedna z najzákladnejších právd 

kresťanskej viery je presne toto rozlíšenie v Bohu medzi Božou prirodzenosťou 

(podstatou) a Božími hypostázami. Existuje len jedna prirodzenosť (podstata), 

pretože existuje len jeden Boh, ale kresťanský Boh nie je len jedna prirodzenosť 

alebo jedna podstata, je predovšetkým Boh Trojica, teda hypostáza Otca, hypostáza 

Syna a hypostáza Svätého Ducha, ktoré majú len jednu Božiu prirodzenosť 
                                                 
1 Keď je originál nepochopiteľný vo svojej podstate, nepochopiteľný je nevyhnutne aj jeho obraz, 
ktorý by bol inak nevydarený. 
2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ: Περί κατασκευής ανθρώπου, 11. In: ΕΠΕ 5, 72. PG 44, 156AB. 
3 Ján Damaský hovorí, že Lógos je „podstatný, dokonalý a živý obraz neviditeľného Boha“. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ: Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως 1, 8, s. 48, PG 94, 812A. 
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(podstatu). Tieto tri hypostázy nie sú časti Boha, pretože každá hypostáza má ako 

svoju vlastnú prirodzenosť v celej úplnosti, ktorá stále zostáva nevyčerpateľnou. 

Zároveň tri Božie hypostázy sú v úplnom spoločenstve a vzájomnom prenikaní 

Božieho života. Nikdy nie je možné oddeliť jednu od druhej, ale ani sa nemieša jedna 

s druhou, lebo kresťanský Boh je Trojica v jednote a jednota v Trojici. 

Boh sa zjavuje nie ako najvyššia bytosť, ale ako osobný Boh, ako bytosť, ktorá 

má tri hypostázy so spoločnou podstatou. Trojica je jeden Boh, pretože má jednu 

podstatu a v každej hypostáze existuje nie časť, ale celé a dokonalé Božstvo. 

Svätootcovské vyjadrenie: „Jeden v Trojici a Trojica v jednom“ (µονάς εν Τριάδι και 

Τριάς εν µονάδι)1 vyjadruje súpodstatnosť osôb Svätej Trojice a zároveň ich 

hypostatické rozlíšenie. Úplná totožnosť Božej podstaty neruší úplné rozlíšenie 

osobných vlastností. 

To znamená, že Boh je podľa prirodzenosti jeden, ale prirodzenosť je 

trojhypostázna. Rovnako tak aj ľudská prirodzenosť je jedna, ale mnohohypostázna, 

teda je jedna, existujúca v množstve stvorených ľudských hypostáz.2 Toto skutočné, 

ontologické rozlíšenie v človeku pretrváva, nakoľko v človeku osoba a prirodzenosť 

tiež pretrvávajú nemeniteľne jedno s druhým a v oboch existuje ľudská bytosť. Je to 

zrejmé z biblického rozprávania o stvorení, kde sa hovorí, že Boh, ktorý za šesť dní 

stvoril rôzne stvorenia, pred stvorením človeka povedal: „Stvorme človeka podľa 

nášho obrazu a podoby.“3 V tomto stvoriteľskom akte pri stvorení človeka je evi-

dentné trojičné pôsobenie Boha, ako to stále zdôrazňujú svätí Otcovia a vo 

všeobecnosti prežíva celá cirkevná tradícia, opierajúca sa o hebrejský originál.  

 

                                                 
1 Pozri ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Π.: ∆ογµατική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 1. diel. Αθήναι 1959, s. 242 – 243. 
POPOVIČ, J.: Dogmatika Pravoslavne Crkve, 1. diel, Beograd 1932, s. 140, 162. Porovnaj 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: Λόγος 6, 22: PG 35, 749C. Λόγος 25, 17: PG 35, 1221C. 
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: Αγκυρωτός 22: PG 43, 57C – 60A. 
2 Pozri ΓΙΕΒΤΙΤΣ, Α.: Ο άνθρωπος κατ’εικόνα και καθ΄οµοίωσιν του Θεού. In: Φως Ιλαρόν, 
Vydanie Ακρίτας, Νέα Σµύρνη, s. 56. 
3 Gen 1, 26. 
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