
Kto je pre teba Boh? 
ODPOVEDE 7, 13, 17, 20-40 ROČ. RESPONDENTOV NA OTÁZKU 



Kto je pre teba Boh?   Vek respondentov:  7 rokov 
▸  Je pre mňa najlepší človek. 

▸  Môj najlepší Otec. 

▸  Stvoriteľ. 

▸  Najlepší otec. 

▸  Najlepší človek. 

▸  Ježiš. 

▸  Je pre mňa najvyšším otcom a 
najlepším človekom. 

▸  Boh je pre mňa všetko. 

▸  Boh je veľmi dobrý. 

▸  Boh je láska. 

▸  Môj Pán. 



Kto je pre teba Boh?   Vek respondentov:  13 rokov 
▸  Fúzatý dedo, ktorý sedí na 

oblakoch a díva sa na svet. 

▸  Niekto/Niečo ku komu sa 
môžem prihovoriť a nikdy ma 
neopustí. 

▸  Kebyže neexistuje Boh, nie je 
ani svet. 

▸  Stvoriteľ. 

▸  Nádej; pomoc; láska; kostol 

▸  Nekonečný priateľ a láska. 

▸  Dokáže všetko. 

▸  Otec, Syn a Duch svätý. 

▸  Boh je každý z nás, pretože časť 
z neho sa skrýva v srdci každého 
človeka, ktorý v neho verí. 

▸  Neprestajne milujúci a 
odpúšťajúci Otecko 



Kto je pre teba Boh?   Vek respondentov:  17 rokov 
▸  To nikto nevie. 

▸  Boh je náš najmilosrdnejší Otec, ktorý 
za nás obetoval svojho syna a miluje 
nás nekonečnou láskou. 

▸  Milujúci stvoriteľ, ktorý sa o nás stará. 

▸  Je všemohúca bytosť, ktorá dokáže 
ovládať všetok priestor a čas, tvoriť a 
ničiť na pomyslenie, vládca vesmíru. 

▸  Je nekonečný, je všetko vo všetkom. 

▸  Je bytosť s neobmedzenou mocou. 

▸  Je to ten, čo dokáže všetko. 

▸  Všemohúci tvorca sveta. 

▸  Boh tu bola aj bude, aj bez ľudí. 

▸  Dobrý ujo. 

▸  Boha chápem ako svedomie; je na nás, 
či sa ním budeme riadiť alebo nie. 

▸  Placebo. 

▸  Pre mňa je Bou určitá vyššia moc. 

▸  Vnímam Boha ako milosrdného, 

dobrého, trpezlivého pastiera - Otca. 
Bezpodmienečne milujúceho. 

▸  Boha si predstavujem ako staršieho 
muža, ktorý je láskavý a milosrdný ku 
všetkým.  

▸  Silná osobnosť. 

▸  Bytosť, ktorá dohliada na svet. 
Nepredstavujeme si ho ako človeka, 
ale ako niečo abstraktné. 

▸  Vyššia moc, vďaka ktorej sme vznikli. 
Môžeme sa k nej modliť. Dodáva nám 
nádej a vieru v spásu. 

▸  Skutočná láska po smrti. 

▸  Boh stvoril svet a riadi ho. Snaží sa, aby 
sme sa všetci mali radi a verili v neho. 

▸  Myslím si, že Boh je vesmír. 

▸  Veľmi múdra bytosť, ktorá o všetkom 
vie a všetko chápe. 

▸  Boh je niekto, kto je každému z nás 
otcom. Je to veľmi milá osôbka, ktorá 
robí pre nás všetko s láskou. 

▸  Bytosť, ktorá niekde tam hore v nebi 
existuje, robí zázraky, všetkých nás 

rovnako miluje. 

▸  Vedúci. 

▸  Boh je všade okolo nás. 

▸  Niekto, kto existuje, ale nevidím 
ho. No som si istá, že je a vie o 
mne. Niekto, komu poviem všetko. 

▸  Boh je všade a všetko. A mám ho 
rád. 

▸  Boha si predstavujem ako svojho 
príbuzného (člena rodiny) a 
kamaráta zároveň. 

▸  Boha vnímam ako šťastie a radosť v 
našom živote. 

▸  Láska. 

▸  Istá forma vyššej sily, ktorá 
nekontroluje naše životy, ale 
dohliada na naše zdravie a správne 
rozhodnutia. 



Kto je pre teba Boh?   Vek respondentov:  20-40 rokov 
▸  Láska, ktorá ma k niečomu veľkému 

motivuje (ž.) 

▸  Všetko ...ale nepoznám ho (m.) 

▸  Otec, tak som si to nejako predstavil 
(m.) 

▸  Ten, ktorý stvoril všetko, z ktorého 
vzišiel celý vesmír; ako Otec stvoriteľ; 
aj Ježiš, ktorý prišiel na tento svet. 
Prišiel sa nám dať spoznať aj sa 
obetoval za nás (m.) 

▸  Ten, ktorý ma miluje. Nehľadí na moje 
chyby. Nevystavuje mi ich na oči, 
nevyčíta. Dokáže mi odpustiť. Chce so 
mnou budovať vzťah. On je dobrý. Je 
pre mňa Otec (m.) 

▸  Otec (ž.) 

▸  To je zvláštna otázka. Neviem vyjadriť 
Boha inak ako tým, že ho nazývam 
Boh. Je to niekto, kto je neustále 
prítomný a ktorý sa snaží, aby som išla 
k nemu. (ž.) 

▸  Láska, milujúci Otec (m.) 

▸  Prvé, čo mi napadlo, že neviem (ž.) 

▸   Otec, dôverný priateľ (m.) 

▸  Pocitovo ako niekto, kto ma má 
strašne rád. S kým sa môžem 
rozprávat. Kto sa na mňa nehnevá, keď 
som niečo zlé spravila. (ž.) 

▸  Snažil som sa vnímať ho ako priateľa. 
Nechápal som, prečo musíme hovoriť 
Pán Ježiš. To mi prišlo také oficiálne. 
Ale keď som to svoje povolanie hľada, 
tak som zisitl, že ho vnímam ako 
takého policajta a diktátora, ktorého 
prianie musím zrealizovať. (m.) 

▸  Teraz ho vnímam ako osobu, ktorá ma 
miluje, má nejakú víziu s mojím 
životom. Nemám strach, že keď niečo 
zlé urobím, že ma odsúdi. Slobodne 
som sa rozhodol nasledovať  ho. Viem, 
že on ma miluje a tiež sa snažím 
nasledovať ho; nebojím sa ho, cítim sa 
dobre v jeho rukách. Verím mu. (m.) 

▸  Milujúci otec, ktorý nám odpúšťa naše 
hriechy, ktoré možno konáme z 
ľudskej ľahostajnosti. Musíme mu veriť, 
oddať se jeho vôli, spoliehať sa na 
neho. (m.) 

▸  Boh Otec, Syn a Duch. On vedie naše 
životy. Byť s ním čo najbližšie (ž.) 

▸  Som tam cítila takú slobodu. Svätá 
Trojica: trojuhoľník, Božie oko... (ž.) 

▸  Dajaký starý dedko na nebi, ktorý 
potrestá, keď urobím niečo zlé. A 
naopak, keď budem dobrý. Teraz 
viem, že v každom čleveku je prítomný 
Boh. Treba ho milovať v každom 
človeku. (m.) 

▸  Slová babky a dedka: Ježiško ťa 

potrestá,  on ťa vidí... to bolo často 
spomínané; snažím sa teraz hľadať tú 
Božiu vôľu. (m.) 

▸  Láska (m.)  

▸  Veľmi nemám predstavu Boha ako 
Otca. Skôr keď sa obraciam na Ježiša. 
Mal by byť takým snúbencom. Ale je 
taký láskavý, ale aj tou láskou čosi 
vyžaduje. Ale nejde na to tou 
spravodlivosťou, ale viac tou láskou. A 
hoci ja stále poviem prepáč, vnímam 
to tak, že musí byť veľmi smutný. Ale 
toleruje ma. (ž.) 

▸  Môj stvoriteľ (m.) 

▸  Môj Otec, Stvoriteľ aj Vykpuiteľ, moje 
šťatie a večnosť (ž.) 

▸  Vždy som sa snažila vnímať ho ako 
veľku lásku; nskutočne milosrdný. 
Dobrota, neha, starostlivosť (ž.) 


