
Predstava o Bohu
Ikona alebo autoportrét?

(Spracované podľa článku Stanislawa Morgallu, prof. na PUG)
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  Predstava o Bohu sa formuje postupne, podľa zákonov 
intelektuálneho, emočného a morálneho vývoja.

  Idea Boha sa nedá oddeliť od celej série vnemov, 
predstáv a myšlienok.

  Keď hovoríme o Bohu, hovoríme veľmi veľa o sebe 
samých.

  Posledná "verzia" našej predstavy o Bohu ukrýva v 
sebe celé naše dejiny hľadania Jeho tváre. 
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  Aby sme mohli uveriť niečomu nadprirodzenému, 
potrebujeme - paradoxne - najprv veriť vlastným 
zmyslom. 

  Naša dospelá viera je podmienená tým, že sme ako deti 
boli v kontakte s osobami, ktoré (viac alebo menej) boli 
hodne viery a dôvery.

  Boh, ako si ho deti predstavujú, je Bohom ich 
rodičov; ba dokonca v počiatočnej fáze Boh je ako 
jeho rodičia.
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  "Predstava o Bohu" a "Boh živý a pravý" sú dve 
odlišné skutočnosti.

  Hoci Boh akceptuje existenciu našich predstáv o 
Ňom, nenechá sa zredukovať na tieto naše predstavy.

  Katechéza a podobné formy odovzdávania viery 
vplývajú skôr na racionálnu sféru, zatiaľčo 
predstava, ktorú sme si vytvorili o Bohu, je 
tvorená skôr emočnými faktormi.
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  Treba klásť dôraz na kvalitu výchovného vzťahu.
  Charakteristické črty predstavy o Bohu treba hľadať 

v životopise osoby, pravdepodobne v detstve alebo aj 
v traumatických skúsenostiach.

  Aj tie najintenzívnejšie skúsenosti - či už boli bolestivé 
alebo radostné - môžu byť s odstupom času 
prehodnotené práve vďaka kvalite vzťahu.
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  Akú perspektívu má osoba, ktorá nosí v sebe znaky 
nešťastného detstva?

  Odpoveď je v tajomstve inkarnácie: Boh, ktorý sa stal 
človekom, si dokáže poslúžiť udalosťami z nášho 
života ako prostriedkami, aby sa nám dal spoznať.

  Dúfajme, že osoba na svojej ceste stretne vychovávateľa 
(kouča...), ktorý jej v kvalitnom výchovnom vzťahu 
odovzdá nie svoj "autoportrét", ale obraz Boha živého a 
pravého.
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Predstava Božej spravodlivosti

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok 
ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu 
pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, 
túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil 
takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a 
mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho 
neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, 
nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to 
počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so 
ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde 
sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: 
„Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“                         (Jn 8,1-11)
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