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I. PSYCHOLOGICKÝ POPIS 
EMOCÍ

Jaký je význam emocí?

Individuální prožívání emocí



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Kompas
• Orientace v životním prostředí
• Přirozené směřování člověka



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Spouštěcí mechanismus
• Emoce jsou spouštěči mých reakcí
• Př.: omdlení, úder, útěk, zvracení…
• Vyvádí nás z rovnováhy



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Okno do srdce
• Emoce nám pomáhají ukázat kdo vlastně jsme



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Komunikační prostředek
• Vyjádření emocí ukazuje druhým lidem co cítíme
• Př.: můžeme je varovat hněvivým obličejem, nebo 

přitáhnout krásným úsměvem



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Paměť
• Emočně laděné zážitky si lépe pamatujeme
• Jsou ukládány do paměti jiným způsobem



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Spojování
• Když cítíme nějakou emoci máme tendenci si 

vybavit ostatní chvíle, kdy jsme tuto emoci 
cítili (Př.: deprese, zklamání, radost…)



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Učení
• Podmiňování 
• Učím se žít tak, abych cítil pozitivní emoce



JAKÝ JE VÝZNAM EMOCÍ?

Vývoj
• Emoce jsou nedílnou součástí lidského vývoje
• Př.: hněv / zamilovanost pomáhají osamostatnění



INDIVIDUÁLNÍ PROŽÍVÁNÍ EMOCÍ

• Jasné kategorie emocí

• Individuální nastavení člověka

• Závisí na osobnosti, nervové soustavě a víře člověka

PODNĚT OSOBNOST EMOCE CHOVÁNÍ



II. VÝSKYT EMOCÍ V BIBLI

Výrazy emocí v textu

Funkce emocí v textu



VÝRAZY EMOCÍ V TEXTU

• Samotný název emoce

• Popis fyziologického projevu

• Popis pomocí vnitřních orgánů

• Obrazné vyjádření

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je 
výrok Hospodinův“ (Jr 1:8)

„Jestliže o tom nechcete slyšet, vskrytu bude 
plakat má duše kvůli vaší povýšenosti, slzy mi 

proudem potečou z očí… (Jr 13:17)

Mé srdce je zlomeno v mém nitru, všechny mé 
kosti se chvějí, jsem jako opilý člověk, jako muž 

zmožený vínem, kvůli Hospodinu (Jr 23:9)

„Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, 
planoucí řeřavé uhlí… (2 S 22:9)



VÝSKYT EMOČNÍCH VERŠŮ U PROROKŮ



FUNKCE EMOCÍ V TEXTU

• Oživují text

• Zjevují Boží a lidské srdce

• Podněcují čtenáře (Nahum 2 / Žalm 131)

• Dodávají postavám lidskosti



III. BOŽÍ EMOCE

Význam Božích emocí

Ježíš a jeho emoce



BOŽÍ EMOCE



JEŽÍŠOVI EMOCE

„Kdo vidí mne, vidí otce“

Jan 14:19 



LUKÁŠ 7:13 / MATOUŠ 9:36 / MAREK 8:2

• Druh emoce: Soucit (lítost)

• Spouštěč: trápení lidí (smrt syna vdovy, lidé bez 
pastýře, hladoví lidé) – lidé si neztěžovali 

• Projev: nakrmil je, utěšil ženu – odstranění příčin 
zármutku 

• Význam: dělejte to samé, dělám to samé pořád



MAREK 3:5 / 10:14 / 11:15

• Druh emoce: Hněv

• Spouštěč: lidi, lidi překrucující Boží slovo, lidi co 
pořád nechápou, znesvěcují Boží chrám… hřích… 
(nechovají se v lásce), bránili lidem přístupu k Bohu

• Projev: rozhněvaně se rozhlédl, vyhnal je, vynadal 
jim … a pak to vysvětlil, názorně ukázal

• Význam: nehněval se sobestředně, ale vždy když 
viděl jak se lidé nechovají v lásce, hněvá se když 
brání Boží věc



JN13:21 / 11:35 / LK 19:41 / MT 26:38

• Druh emoce: Smutek

• Spouštěč: Jidášova zrada, Lazarova smrt, Smutek 
nad špatným koncem Jeruzaléma, Před smrtí

• Projev: pláč, padl na zem, modlil se, zdrcen, 

• Význam: Bohu není jedno co se děje ze světem, 
lítost, nic s tím neudělám, je čas se radovat a je čas 
plakat, něco je potřeba přijmout i když se mi to 
nelíbí … 



LUKÁŠ 10:20-21 / JAN 15:11 / 17:13 / 

• Druh emoce: Radost

• Spouštěč: radost ze zapsání jmen v nebesích, 

• Projev: jásot, vzájemná láska jedněch k druhým, 

• Význam: důležitost maličkých, důležitost lásky, 
neradovat se z malého vítězství, ale z velikého 
vítězství … větší obrázek… 




