
Blanka Novotná – Zpodobnění Boha 

přepis kázání  

 

2 Moj 20,4.-5. – Bible 21.století 

4 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.  

5 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost 

otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. 

 

2 Moj 20,4.-5. – Slovo na cestu 

4 Nebudete si vytvářet napodobeniny čehokoliv v nebi, na zemi nebo hluboko pod zemí.  

5 Nebudete nic takového uctívat ani se před tím ponižovat, vždyť vaše úcta náleží jedině mně, Hospodinu, 

vašemu Bohu. Jestliže se někdo ode mě odvrátí, zhoubné důsledky jeho odpadnutí ponese ještě čtvrtá 

generace jeho potomků.  

 

Adventisté si zakládají na tom, že si Boha nezobrazují. Než bychom si vytvořili modlu, raději nezobrazujeme ve svých 

modlitebnách vůbec nic. Odsuzujeme katolíky za to, že 2. přikázání Boží vypustili a desáté rozdělili na dvě, aby byl 

zachován počet 10. 

Skutečně dodržujeme 2.přikázání ? Nemáme sice obrazy, sochy, ale klaníme se opravdu Bohu a ne své vlastní 

představě Bohy? Nejsou naše představy také modlou? Karikaturou Boha ? 

Všimněme si ve verších 4. a 5.   -   Nebudete SI vytvářet….  Nezobrazíte SI ….  

Není zde napsáno Nezobrazíte, nebudete vytvářet . 

Karikatura = zvýraznění charakteristických rysů člověka a tím dosažení jeho zesměšnění nebo znehodnocení. 

Jak vznikají naše představy Boha ? Vytrhneme nějakou charakteristickou vlastnost Boha , nějaký verš na úkor jiných a 

na něm postavíme svou představu Boha. 

Karikatura - představa je lidský výtvor a během života se mění. Jinou představu o Bohu budu mít v 17 letech a jinou 

v 70letech. Mění se s časem a s našimi zkušenostmi. A naše představy – karikatury mění následně nás, podle našich 

představ o Bohu se mění náš charakter. 

Jaké falešné představy o Bohu máme : 

 Bůh, který chce výkon – člověk není důležitý, důležitý je pouze jeho výkon. Tento Bůh není s člověkem nikdy 

spokojen a člověk má pocit, že nám Bůh stále „dýchá na krk“. Příkladem je druhý syn v podobenství o 

marnotratném synovi 

 Bůh policajt – hlídá člověka, zda nedělá přestupky (Job 7,17.-21.) 

 Bůh tyran, trapič – čím hůř, tím líp. Boží vůle je pro nás něco nepříjemného, co plníme jen ze strachu 

 Bůh záchranář – lidé ho volají, jen když jsou v tísni. Pokud jsou v pohodě, ani si nevzpomenou 

 Bůh soudce 

 Bůh smrti 

 Bůh přestárlých 

 Cosi nebo kdosi, co je nad námi – jako bůh Baal, který nereagoval na tance lidu 

 Bůh wellnesscentrum  - je tu od toho, aby nám navracel zdraví, pohodu, dobrou náladu 

 Bůh kamarád – je se mnou, když je mi dobře. Pokud ne, vykážu ho ze svého života 

 Atd. 

Tyto naše představy nám zastírají pravý Boží obraz, skutečný obraz. 

Očištění představy Boha je velmi důležité nejen kvůli nám, ale i kvůli ostatním lidem, kterým o Bohu svědčíme. 



Do které skupiny patříme : 

1. Křesťané, kteří znají radostnou zprávu o Bohu, ale nechávají si ji pro sebe 

2. Křesťané, kteří zvěst dávají dál, ale svou karikaturu, ne ten skutečný obraz 

3. Křesťané, kteří o Bohu mluví, ale podle Boha sami nežijí. Svým životem šíří pokřivenou představu. 

„To, jaký jsi, natolik křičí, že neslyším, co o sobě říkáš.“ 

„To, co si představujeme, jako že je Bůh, naštěstí neexistuje.“  

 

Restaurátorem Božího obrazu je Duch svatý. Očišťuje skutečný obraz Boha od naší karikatury. Bůh se nám touží dát 

poznat takový, jaký skutečně je. Vodítka máme tyto : 

1. Boží slovo – měli bychom ho studovat, odpovídat na něj a žít ho 

2. Ježíš Kristus – vyprávěl nám o Bohu, ale i představil v sobě samém 

3. Svědectví proroků a apoštolů 

1 Jan 1,1.-4. 

1 Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo - viditelný 

projev Otcova věčného života.  

2 Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho.  

3-4 Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem 

Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.  
 

V kterou představu věříme ? Jaká je naše karikatura Boha ? 

Věřme ve skutečný obraz Boha. 
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