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Pobyt pro nezadané - Krkonoše, 27.- 31.10.21 
 

Pátek 29.10.21 - Bůh mě miluje a já Jej 
 
Z Písma víme, že Bůh 1. knihy Mojžíšovy je tentýž jako Bůh Zjevení = Lidé ovšem tohoto 
Boha uctívali různými způsoby:  

- Abraham měl určitý náboženský zvyk - kamkoli přišel, tam vybudoval oltář.  
- Mojžíš a Elijáš byli do jisté míry aktivisté - je to znát jak z jejich různých střetů se 

silami zla, tak z jejich rozhovorů s Bohem.  
- David oslavoval Boha bohoslužbou plnou entuziasmu. 
- Šalomoun vyjadřoval lásku k Bohu hojnými oběťmi.  
- Ezechiel a Jan nám představují Boha hlasitě a v sytých barvách - Bůh je v jejich líčení 

až smyslově nádherný.  
- Mordokaj projevoval svou lásku k Bohu péčí o druhé - v první řadě o osiřelou Ester.  
- Marie z Betánie, sedící u nohou Ježíšových, je klasický kontemplativní typ.  

 
Historie také ukazuje mnoho přístupů jak se lidé snažili Boha milovat: 

 oběti 
 mše 

 výzdoba a liturgie 

 sola skripta (kázání)  

 péče o sirotky 

 pochody 
 hluboké uctívání 

 psaní knih 

 malování obrazů 

 zavření se do jeskyně … 
 
= proto je normální, že se ve způsobu, jak se s Bohem setkáváme, můžeme hodně lišit 

=> je důležité objevit svou cestu / způsob 
=> je důležité přijmout jinakost těch druhých kolem sebe a nenutit je do mého 
způsobu 

 
————————————————————————— 
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1/ Naturalisté - milují Boha v přírodě  
 
- Naturalisté se raději modlí někde u řeky než v budově, ať už jde o 

budovu nádhernou či střídmou 
- -Knihy s sebou neberte,  
- na nějaké demonstrace zapomeňte.  

=> Naturalisté budou nejraději, když je necháte chodit lesem, po 
horách či loukách.  

 
= Tito křesťané jsou přesvědčeni, že příroda hlasitě volá: „Bůh existuje!“  
 
= Mají větší užitek z pozorování mraveniště či pohledu na klidné jezero než 
z četby knih či poslouchání kázání.  
 
= Mohou k nim však promluvit Ježíšova podobenství. Zvláště ta, která se 
týkají přírody a Žalmy.  
 
= Jsou-li někde v přírodě, jejich srdce se vznáší a uctívá Boha.  
 
= Příroda a stvoření nám slouží jako vizualizace Boha, Jeho moci a jak nás 
vším přesahuje: 

- učí nás si odpočinout,  
- vidíme Boha jasněji. 

 
Nebezpečí: 

- individualismus 
- modlářství 

 
 

 
Test: ( čím větší je to pravda, tím větší číslo - 
maximálně 5 ): 
1. Bohu se cítím nejblíže, když mě obklopuje to, co 

Bůh stvořil - hory, lesy nebo moře.  
2. Když musím být dlouho v místnosti a když jen 

poslouchám řečníky a zpívám písně, mám pocit, 
že mi něco schází.  

3. Raději bych uctíval Boha v přírodě, kdy bych 
seděl hodinu někde u potoka, než na 
bohoslužbách.  

4. Kdybych se mohl jít v chladném dni modlit do 
zahrady nebo kdybych v horkém dni mohl chodit 
po louce či kdybych mohl na celý den zmizet sám 
do hor, byl bych velice šťasten.  

5. Kniha s názvem Svatyně přírody - kniha obrazů 
by mě jistě lákala.  

6. Vnímání Boží krásy v přírodě ke mně promlouvá 
víc než chápání nových pojmů, účast na 
bohoslužbách nebo účast na řešení 
společenských otázek.  
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2/ Smysloví lidé - milují Boha svými smysly  
 
- Smysloví lidé se touží ponořit do Boží velebnosti, krásy a nádhery.  
- Zvláště je přitahuje liturgie, majestátnost a velkolepost.  
- Tito křesťané chtějí být při uctívání naplněni pohledy, zvuky a vůněmi, 

které na ně silně působí.  
- Jejich srdce stoupá vzhůru, voní-li kadidlo, jsou-li obklopeni složitou 

architekturou, slyší-li klasickou hudbu a formální řeč.  
- Bůh proniká do jejich srdce nejlépe právě přes jejich pět smyslů.  
- Cokoli, co se dotýká smyslů, může být pro smyslové křesťany mocným 

popudem k uctívání:  
- probouzí smysly,  
- vede k pokoře, 
- zvuky, vůně, hmat, zrak, chuť. 
 
Nebezpečí: 

- probuzené smysly neznamenají automaticky opravdovost 
- modlářský vztah ke kráse 
- uctívání uctívání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže ve sboru, který připouští, 

aby se mé smysly probudily - kde mohu vidět, 
cítit, slyšet a téměř ochutnat Boží velebnost.  

2. Rád chodím do sborů s liturgickou bohoslužbou, 
kde voní kadidlo a kde je večeře Páně skutečným 
obřadem.  

3. Uctívat Boha v jednoduché sborové budově, 
která nevzbuzuje pocit úžasu či velebnosti, by 
pro mě nebylo snadné. Krása je pro mě velmi 
důležitá. Uctívat Boha s nekvalitním uměním či 
hudbou je pro mě těžké.  

4. Slova smyslový, barvitý a voňavý ve mně 
vzbuzují zájem.  

5. Zájem bych měl i o knihu s názvem Krása 
uctívání.  

6. Bavily by mě lekce z kreslení či umění zaměřené 
na zkvalitnění mého modlitebního života.  
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3/ Tradicionalisté - milují Boha skrze obřady a symboly 
 
- Pro tradicionalisty je důležité to, co se někdy nazývá historickými 

dimenzemi víry: obřady, symboly, svátosti a oběť.  
- Víra těchto křesťanů směřuje k ukázněnosti.  
- Některým jiným křesťanům se zdá, že tradicionalisté jsou zákoničtí a že 

svou víru definují jako určité vnější chování.  
- Tradicionalisté chodí obvykle pravidelně do kostela, platí desátky, 

dodržují den odpočinku atd.  
- Rituál a řád je pro tradicionalisty nezbytný. *Nestrukturovaná „tichá 

modlitba“ kontemplativních křesťanů jim nic neříká.  
- Obřady přinášejí pravidelnost a obsah, který si stále zpřítomňujeme. 
- Oslavy a rituály nás vytáhnou z šumu a spěchu běžného života. 
- Písmo se stává meditací a obřadem 
- Křesťanský kalendář celý rok zpřítomňuje Boží jednání a skutky. 
- Naučené modlitby v pravidelném čase. 
- Symboly 
 
Nebezpečí: 

- sloužím Bohu, kterého neznám a se kterým nemám vztah 
- uzavření do tradic a izolace od lidí kolem nás (nesrozumitelnost) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže, mohu-li se účastnit 

bohoslužeb probíhajících podle řádu, který si 
pamatuji již z dětství. Obřady a tradice se mě 
dotýkají více než cokoli jiného.  

2. V církvi je individualismus skutečným 
nebezpečím. Křesťanství je víra celého 
společenství, a proto bychom měli Boha uctívat 
převážně společně.  

3. Výrazy tradice a dějiny jsou pro mě velmi 
přitažlivé.  

4. Líbí se mi účast na liturgické bohoslužbě. Líbí se 
mi 
i křesťanské symboly, které mohu mít doma, v 
autě nebo v kanceláři. Byl bych rád, kdyby naše 
rodina měla křesťanský kalendář, podle kterého 
by se řídila.  

5. Zajímala by mě kniha s názvem Symbolika a 
liturgie v osobní bohoslužbě.  

6. Moc rád bych si vytvořil osobní liturgickou 
modlitbu.  
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4/ Asketici - milují Boha skrze samotu a prostotu  
 
- Asketici nežádají nic víc, než aby mohli být na modlitbách sami.  
- Pryč s liturgií, s náboženskými pastmi, s lomozem vnějšího světa. Nic je 

nesmí rozptylovat - žádné obrazy, žádná hlasitá hudba.  
- Chtějí se modlit sami v tichu a v prostotě.  
- Asketici vedou bytostně niternou existenci. Zdá se, že jsou od ostatních 

odděleni i tehdy, jsou-li součástí nějaké skupiny.  
- V prostředí, jež jim neumožňuje „naslouchat tichu“, se necítí dobře.  
- Jejich svět je samota (klíčové je pro ně žití vnitřní existence),  strohost 

(nebýt vyrušován jinými věcmi, zvuky atd.) a přísnost (vyjadřují takto 
lásku k Bohu = nejsou zachmuření, ale zamilovaní …). 

- Touží po plodném a prohlubujícím se vztahu s Bohem. 
- Mlčení, půst, podřizování se v poslušnosti pravidlům, práce. 
 
Nebezpečí: 

- přílišný důraz na vnitřní zbožnost = necílím ven na lidi 
- velká touha po samotě 
- samoúčelné vyhledávání bolesti 
- snaha získat si Boží přízeň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže, když jsem sám a když mi 

nic nebrání, abych se soustředil na jeho 
přítomnost.  

2. Svou víru bych označil spíše za „vnitřní“ než 
„vnější“.  

3. Slova ticho, samota a kázeň mě přitahují.  
4. Líbilo by se mi zůstat přes noc v klášteře, kde 

bych mohl být dlouho sám v malé místnosti a 
mohl se tam modlit k Bohu a studovat Písmo. 
Líbil by se mi i jednodenní či dvoudenní půst.  

5. Rád bych si přečetl knihu Oddělené místo - 
mnišská modlitba a praxe pro každého.  

6. Určitě by se mi líbilo trávit čas na noční stráži, 
složit krátkodobý slib mlčení a vést prostší život.  
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5/ Aktivisté - milují Boha skrze konfrontaci  
 
- Aktivisté slouží Bohu, který je spravedlivý.  
- Jejich oblíbeným biblickým textem bývá příběh o tom, jak Ježíš vyčistil 

chrám.  
- Uctívání chápou jako boj proti zlu a volání hříšníků k pokání.  
- Církev je pro tyto křesťany místem, kde mohou znovu nabít své baterie, 

aby se vrátili do světa a vedli válku proti bezpráví.  
- Aktivisté se mohou angažovat buď v otázkách sociálních či při šíření 

evangelia - vždy se však cítí doma v drsném světě konfrontace.  
- Interakce s jinými - třeba i konfliktní - jim dodává více životní síly, než 

samota či malá skupinka křesťanů.  
- Měli bychom ovlivňovat společnost na všech jejích rovinách a ve všech 

jejích aspektech a měli bychom k tomu využít veškeré své individuální i 
kolektivní schopnosti“.  

- Jde o přesvědčení, že pravda nás nevyhnutelně vede do konfrontaci.  
- Má různé formy = literární, sociální, společenská,  
- dělá se různě = letáky, transparenty, dopisy a maily, pochody, modlitební 

aktivity. 
 
Nebezpečí: 

- odsuzování 
- osobní ambice a sexuální chtíč 
- elitářství a zášť 
- příliš statistiky a činností 
- malý důraz na osobní svatost 

 
 
 

Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže, když s ním spolupracuji a 

hájím spravedlnost - když píši dopisy na úřady a 
do novin, když se účastním protestů proti 
interrupcím, když agituji, aby lidé šli k volbám, 
když studuji současné společenské problémy.  

2. Velmi mě frustruje, když jsou ostatní křesťané 
apatičtí a nevyvíjejí žádnou činnost. Chtěl bych 
hned všeho nechat a pomáhat církvi, aby tuto 
apatii překonala.  

3. Výrazy odvážná konfrontace a sociální aktivista 
ke mně velmi promlouvají.  

4. Aktivity jako boj proti společenským nešvarům, 
účast na schůzi, na níž se projednává učební 
plán místní školní rady, a dobrovolná práce na 
politické kampani pro mě mají značný význam.  

5. Myslím, že je pro mě důležité, abych si přečetl 
knihu Francise Schaeffera A Time for Anger (Čas 
hněvu).  

6. Rád bych probudil církev z apatie  
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6/ Pečující křesťané — milují Boha prostřednictvím péče o druhé  
 

- Pečující křesťané slouží Bohu tím, že slouží ostatním.  
- Tvrdí, že spatřují Krista v chudých a nuzných, a jejich víra roste, jsou-li 

v kontaktu s druhými lidmi.  
- Takovým křesťanům se někdy zdá, že modlitební život jak 

kontemplativních, tak entuziastických křesťanů je sobecký.  
- Péče o druhé mnohé z nás ostatních unaví, pečující křesťany naopak 

naplňuje a dodává jim novou energii.  
- Říkají -„Bůh zemřel za tebe i za mne i za toho malomocného i za tamtoho 

člověka, jenž umírá hladem, i za tamtoho bezdomovce… 
=> Říkat, že milujeme Boha, nestačí. Musíte rovněž říci, že milujete 
svého bližního. Má-li být láska opravdová, musí bolet. Vyžaduje, aby lidé 
dávali, dokud je to nebolí. Jinak to není opravdová láska...  
Buďte evangeliem nejprve lidem ve vašem vlastním domově. Zjistěte, 
jak se má váš soused. 

- Je to velké téma celé Bible  
- diakonská činnost, adopce, návštěvy, péče o opuštěné, praktická 

pomoc,  
- půjčování peněz,  
- pomoc bezdomovcům a závislým,  
- práce v různých střediscích,  
- hlídání dětí … 
 
Nebezpečí: 

- odsuzování, že druzí nepomáhají dost 
- služba svým traumatům skrze službu druhým 
- sloužím druhým podle sebe a ne o co prosí 
- zanedbání svých nejbližších kvůli “potřebným” 

Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže, když ho zahlédnu v 

potřebných, chudých, nemocných nebo 
vězněných. Nejsilněji cítím Boží přítomnost, když 
tiše sedím u lůžka někoho, kdo je osamělý nebo 
nemocný, nebo když někomu potřebnému nesu 
jídlo. Můžete se spolehnout, že někoho odvezu 
autem, když to bude potřebovat, nebo že se 
přihlásím jako dobrovolník, abych někde 
pomáhal.  

2. Unavují mě křesťané, kteří tráví čas zpíváním 
písní, zatímco jejich nemocný soused nemá co 
jíst, a nevšimnou si ani chudé rodiny, která by 
potřebovala pomoci s opravou auta.  

3. Slova služba i soucit mi hodně říkají.  
4. Cítím Boží moc, když radím příteli, který přišel o 

zaměstnání, připravuji jídlo nebo opravuji auto 
pro rodinu v nouzi nebo když mohu strávit týden 
v sirotčinci v Mexiku.  

5. Velmi by mě zajímala kniha s názvem 99 
způsobů, jak pomoci svému bližnímu.  

6. Raději bych sloužil nemocnému nebo pomáhal 
při opravě domu, než abych učil v nedělní škole, 
jel na modlitebně-postní víkend či se sám 
procházel v lesích.  
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7/ Entuziastičtí křesťané - milují Boha skrze tajemství a oslavu  
 
- „Duchovní krví“ entuziastů je vzrušující a tajuplné uctívání.  
- Zatímco smysloví křesťané touží být obklopeni krásou a intelektuálové 

vedou zápas o pojmy, entuziasty inspiruje radostná oslava.  
- Tito křesťané jsou jakýmisi Božími roztleskávači. Touží především po 

tom, aby mohli tleskat, vykřikovat „Amen!“ a nadšeně tančit.  
- Není-li zasaženo jejich srdce a nezakoušejí-li Boží moc, pak jim něco 

schází.  
- Jim nestačí vědět o určitých pojmech, musí je zakoušet, procítit, musí 

zakusit pohnutí.  
- Mají rovněž rádi oslavné písně a věří, že Bůh ve všem tajemně naplňuje 

svou vůli.  
 
To vše jsou příznaky pravého entuziasty:  
- náš Bůh je obklopený tajemstvím víry a nadpřirozenem,  
- zajímají se hodně spiritualitou,  
- neustále hledají Boží vůli ( jít do obchodu? koupit toto? navštívit tohoto 

člověka? ) … 
- Zajímají je sny, proroctví, zjevení, modlitba, čekání na Boha,  
- milují oslavování Boha,  
- touží po entuziastické modlitbě,  
- milují tvořivost. 
 
Nebezpečí: 

- hledání zážitků pro ně samotné 
- nebezpečí nezávislosti = já jsem přece Bohem vedený => nutnost 

zakořenění ve sboru a vztazích 
- dobrý pocit ztotožním s opravdovým uctíváním, které se líbí Bohu 

Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže, když se mé srdce vznáší 

a když mám pocit, že jsem jím naplněn až k 
prasknutí, že chci Boha uctívat celý den a nahlas 
volat jeho jméno. Oslavování Boha a jeho láska 
- to je má nejoblíbenější bohoslužba.  

2. Náš Bůh je úžasný! Mělo by nás naplňovat, když 
ho uctíváme. Nechápu, jak mohou někteří 
křesťané tvrdit, že milují Boha, když se při 
příchodu do sboru tváří, jako kdyby šli na pohřeb.  

3. Slova oslava a radost jsou mi velmi blízká.  
4. Rád bych navštívil seminář, kde bych se učil 

uctívat Boha tancem. Rád bych navštívil několik 
bohoslužeb se současnou hudbou. Očekávám, 
že Bůh bude neočekávaně jednat.  

5. Líbila by se mi kniha s názvem Tajemství a 
dobrodružství života s Bohem.  

6. Za kazety a cédéčka s hudbou utratím víc než za 
knížky. 
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8/ Kontemplativní křesťané - milují Boha skrze adoraci  
 
- Kontemplativní křesťané hovoří o Bohu jako o svém milenci.  
- Jejich pojetí Boha charakterizují obrazy milujícího Otce a Ženicha.  
- K jejich nejoblíbenějším místům Písma budou patrně náležet pasáže z 

Písně písní. 
- Kontemplativní křesťané mluví o „zamilovanosti do Boha“.  
- V ohnisku zájmu není nutně služba Bohu, konání Boží vůle, konáni 

velkých věcí v jeho jménu, ba dokonce ani poslušnost.  
- Tito křesťané více usilují o to, aby Boha milovali tou nejčistší, nejhlubší 

a nejjasnější láskou, jakou si lze představit.  
- Skutečný kontemplativní křesťan totiž nevyhledává světla ramp. Ovšem 

snad každý křesťan zná postavu Marie z Betánie, která usedla u 
Ježíšových nohou, aby ho uctívala, a kterou za to Ježíš pochválil.  

- S Bohem zažívají intimní vztah, až milostný,  
- Jejich vztah s Bohem neobsahuje systémy víry, ale milostný rozměr.  
- Jsou to takoví Boží miláčci, dávají si z Bohem kafe 
- Zbožné skutky zbožnosti vůči lidem jsou o daru lásky Ježíši 
- Píší báseň, nebo píseň Ježíši, nebo mu namalují obraz.  
- Tancují pro Ježíše 
- I obyčejné věci dělají jako aktivní projev lásky Ježíši (uctívání Boha, 

držet Jej za ruku, položit si Mu hlavu na rameno, cítit Jeho objetí). 
 
Nebezpečí: 

- ztráta rovnováhy = kvůli uctívání Boha nemáme čas na vztahy s 
lidmi 

- příliš se ztrácí v uctívání 
- skrze úžas z Boha přehlíží svůj hřích 
- závislost na duchovních zážitcích 

Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže, když jsou probuzeny mé 

city, když se Bůh tiše dotýká mého srdce, když 
mi říká, že mě miluje a když se mohu cítit jako 
jeho nejlepší přítel. Raději bych byl sám s Bohem 
a vnímal jeho lásku, než abych se účastnil liturgie 
či se rozptyloval procházkou v přírodě.  

2. Nejobtížnější období ve víře zažívám tehdy, když 
v sobě necítím Boží přítomnost.  

3. Slova milenec, důvěrnost a srdce jsou mi velmi 
blízká.  

4. Moc se mi líbí, když mohu půl hodinky denně 
sedět bez přerušení v tiché modlitbě a „držet se 
za ruce“ s Bohem, psát mu milostné dopisy a 
radovat se v jeho přítomnosti.  

5. Jistě by se mi líbila kniha Proměňující přátelství.  
6. Přemýšlím-li o Bohu, pak mi tane na mysli 

především láska, přátelství a adorace.  
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9/ Intelektuálové - milují Boha svou myslí  
 
- Intelektuálové mohou být skeptici nebo horliví věřící, ale ať tak či tak, 

patrně je najdete, jak se zabývají učením- kalvinismem, otázkou křtu 
nemluvňat, ordinací žen či předurčením.  

- Mnohdy argumentují pro či proti.  
- Tito křesťané žijí ve světě pojmů.  
- Někteří intelektuálové - podle toho, k jakému osobnostnímu typu patří - 

mohou být plaší či samotářští a mohou se vyhýbat intelektuální 
konfrontaci, nicméně přesto se „živí“ především intelektuální aktivitou.  

- „Víru“ je třeba i chápat, nejen ji zakoušet.  
- Mají pocit, že Bohu jsou nejblíže, když pochopí něco nového, co se ho 

týká.  
- Dokáže celé dni meditovat nad jedním veršem. 
- Miluje intelektuální výzvy. 
- Uctívá Boha svou myslí = přemýšlí a intelektuálně tvoří. 
- Učí se a nebojí se pokory. 
- Milují těžké otázky a témata a oblasti = církevní dějiny, biblistika, 

systematická teologie, etika, apologetika, vyznání víry. 
 
Nebezpečí: 

- záliba ve sporech 
- dávají přednost vědění před jednáním = vědět co je správné 

neznamená, že to taky žiji 
- pýcha 
- snaha druhé napravovat 

 
 
 

Test: 
1. Bohu se cítím nejblíže, když se o něm dozvím 

něco nového - něco, co jsem dříve nevěděl. 
Potřebuji podněty pro svou mysl. Je pro mě velmi 
důležité, abych věděl, čemu vlastně věřím.  

2. Vadí mí, když se církev příliš soustředí na pocity 
a duchovní zkušenosti. Mnohem důležitější je 
správně chápat křesťanskou víru a mít dobré 
učení.  

3. Slova pojem a pravda jsou mi velmi blízká.  
4. Vnímám Boží blízkost, mohu-li několik hodin bez 

přerušení studovat Písmo nebo nějakou dobrou 
křesťanskou knihua když pak ještě mám 
možnost vyučovat v malé skupince (nebo se v ní 
účastnit diskuse).  

5. Zajímala by mě kniha o křesťanské dogmatice.  
6. Za knihy utratím víc peněz než za kazety.  
 

 
 
 
 



 

11 
 

Závěr: 
 
Jak se poznám? 
 
Jeden ze způsobů, jak můžete zjistit, jaký je váš převládající duchovní temperament,  
je udělat si seznam křesťanů, které obdivujete ze všeho nejvíc a které se snažíte 
napodobovat. Jak byste každého z nich popsali? Zjistíte-li, že máte na seznamu křesťanské 
vůdce s určitým duchovním temperamentem, patrně tento temperament sdílíte.  
 
————————————— 
 
Otázky: 
1/ Co tě nejvíce oslovilo? 
2/ Jak se nejčastěji setkáváš s Bohem? 
 
 
 


