
Sobota 29. júla 2017 

Piesne: ES č. 377, 230 

Text: 1M 1, 26a 

„Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Celá Biblia, ale najmä Stará zmluva, je plná rôznych príbehov či udalostí, ktoré v nás neraz 

vyvolávajú rozpaky, ale aj otázky. Tieto otázky si však pri niektorých oddieloch nekladú len 

čitatelia, ale i bádatelia, vykladači Písma. Dnes nám zazneli slová z úvodnej kapitoly Starej 

zmluvy. Čo je na týchto slovách také zvláštne, čo je na nich iné a prečo stoja za zmienku 

v tomto kontexte? Otázka, ktorú si bádatelia kladú po prečítaní týchto slov, znie: „Prečo je tu 

množné číslo? Prečo učiňme? Veď Boh je len jeden.“ Veľmi zaujímavé sú rabínske 

komentáre, ktoré hovoria o tom, že aj Mojžiš sa pri písaní týchto slov pýtal Pána Boha: Prečo 

učiňme, teda prečo množné číslo, veď Boh je len jeden; a že tieto slová sa môžu stať 

zámienkou pre bludárov, ktorí budú učiť pluralitu božstva. Boh mu však vraj odpovedal: „Píš; 

kto chce, ten sa bude mýliť... No nech sa naučia od svojho Stvoriteľa, že On, hoci všetko 

stvoril, predsa vtedy, keď prišlo k stvoreniu človeka, poradil sa s anjelmi, ktorí Mu slúžia.“ Je 

síce pravda, že Boh je len jeden, ale my kresťania poznáme Boha v Trojici, teda Boha Otca 

Stvoriteľa, Boha Syna Vykupiteľa a Boha Ducha Svätého Posvätiteľa, ktorý sa vznášal nad 

vodami hneď pri stvorení neba a zeme. Teda práve tieto slová patria medzi tie, ktoré nás 

nepriamo odkazujú na Božiu Trojicu na pôde Starej zmluvy. Vidíme, že nie sme zámerom len 

Boha Otca, ale na stvorení človeka, teda i nás, sa podieľal Trojjediný Boh, teda aj Boží Syn 

mal záujem o naše stvorenie, i Jemu na nás záležalo tak, ako to neskôr dokázal aj vo svojom 

príchode na zem, keď podstúpil to všetko utrpenie a smrť kvôli našej záchrane pre večný 

život. Boh má od počiatku záujem o človeka. Máme však aj my záujem o Hospodina? Amen. 

 

Modlitba:  

Chvála Ti, Pane Ježiši Kriste, za nový deň i za všetko stvorenie. Ďakujeme Ti, že v Tebe, 

Trojjedinom Bohu, smieme poznávať nielen svojho Stvoriteľa, ale aj Vykupiteľa 

a Zachovávateľa. Ďakujeme Ti za to, že Ti na nás záleží, a preto sa o nás každodenne verne 

staráš. Odpusť, prosíme, ak si Tvoju lásku neraz nevážime, a usmerni nás na cestu, ktorá 

vedie do Tvojho kráľovstva nebeského. Amen.  
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