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(Ne)poznaný Bůh 

Bůh, Jeho charakter, vlastnosti a vztah ke světu 

Jaký je Bůh Bible? Jaký je Bůh, kterého uctíváme, o kterém přemýšlíme 
a hovoříme? Jak dobře Boha známe, či neznáme? 
 
Vše, co církev vyznává a jak organizuje svou činnost, včetně bohoslužeb a misie, stojí a padá 

na učení o Bohu. To, jaký je Bůh ve svém charakteru a vlastnostech a jaký má vztah ke světu, 

definuje a formuje, jaký máme my lidé vztah k Bohu a ke světu. Doktrína Boha je základním 

stavebním kamenem církve a společnosti. A přece – pokud jde o teologii Boha – je to téma, 

které bylo, je a do konce dějin bude nejkontroverznější právě mezi lidmi, kteří tvrdí,  

že Ho znají. 

Církevní dějiny nám odhalují citlivé pozadí vnímání Boha. Bůh raných církevních otců byl 

Bohem filisofů, protože církevní otcové si půjčili jazyk a výrazy filosofů, které aplikovali  

na popis Boha. Po tisíce let byl jazyk popisující Boha jazykem zrcadlícím řecký světonázor –  

ne biblický! Ani reformace nepřepsala problematický jazyk, a tím i pochopení Božího 

charakteru, Jeho vlastností a vztahu ke světu, dostatečně biblicky. Doktríny trojice, Boží 

neměnné dokonalosti, transcendentnosti, Božího předzvědění a předurčení (predestinace) 

zůstaly reformátory nedotčeny. 

Křesťanství má tedy velký problém, pokud jde o doktrínu Boha. Na jedné straně je učení 

o Bohu základem křesťanské teologie a praxe, na druhé straně převládá v této otázce doslova 

i přeneseně velký spor. 

Na biblickém týdnu se budeme zabývat tím, jak je pravé poznání Boha klíčové z pohledu 

spasení, pravdy i budoucnosti, proč je otázka Božího charakteru základním bodem biblické 

zápletky i jejího řešení a jak naše současné poznání ovlivnila církevní tradice. 

Poté se podíváme na téma Božího charakteru, Jeho vlastností a vztahu ke světu. Položíme  

si otázky jako: Proč Boží charakter tvoří ve své podstatě pokora a nesobeckost, jak je Boží láska 

vyjádřena jiným jazykem a viditelná v Božích vlastnostech, jak a jestli se Bůh mění, jestli má 

Bůh emoce, jaký vztah má Bůh k budoucnosti, jestli může Bůh udělat vše, co by chtěl a jestli 

je Bůh opravdu a plně dobrý. 

„A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, 

Ježíše Krista.“ Jan 17,3 B21 

 


