


BŮH





Kdy se s touto 
otázkou 

setkáme?
Často je na pozadí toho, o čem 

mluvíme.



Víte já věřím v 
Boha… No všichni v něco 

věříme…

A v jakého Boha 
věříš ty?



Já vím, že mi Bůh odpustil, ale já si pořád 
odpustit nemůžu…

To by mě zajímalo 
v jakého Boha 
doopravdy věří 

když je sama 
přísnější než on…



Já v žádného Boha nevěřím, je to celé blbost!

Řekni mi, v jakého Boha nevěříš?



Však vy všichni křesťané, muslimové, židé 
máte jednoho Boha…

Ano i ne. V 
lecčems jsou 

naše představy 
podobné a v 
něčem jiné …



Cítím se daleko, oddělen, odstřižen od Boha…

A jakého Boha 
konkrétně myslíš? 





Co všechno 
utváří naši 

představu Boha?
Úvod do série biblických hodin



Představa 
Boha

Rodiče

Historická 
zkušenost 

„konotace“

Současná 
kultura a 

společnost

Výrazné 
životní 
zásahy 
osudu

Tvář církve

Reálný Bůh



Jakého Boha 
teda myslíme?

Fantazijní/nedělní/všední/reálný



Fa
n
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Závislý na zkušenosti (špatná 
zkušenost-špatný bůh / dobrá 
zkušenost-dobrý bůh)

Není moudřejší než já

Má symetrické pocity jako já 
(když se na sebe zlobím i on se 
zlobí, když mám radost on 
taky)

Umí být zákeřný a připomíná 
mi staré hříchy

Mluví v jednoduchých 
poučkách a frázích „měl bys“

Pocit jeho přítomnosti aktivuji 
já svými potřebami

Je ovládaný mnou. Koncept 
boha má menší váhu, slávu a 
hustotu než já.

Často vypadá jak karikatura

R
eá

ln
ý 

B
ů

h

Je nezávislý na mé zkušenosti

Je neskonale moudřejší než já

Má úplně jiné prožívání než já

Na mé hříchy nevzpomene

Promluvil v příbězích, poezii, 
zákonech a viděních

Jeho přítomnost je nezávislá
na mých potřebách

Ovládá mě a je neovladatelný. 
Má větší slávu než mám já a 
působí duše-třesení

Je celistvý a nikoliv 
zkarikovaný
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Co si myslím, 
že je správná 
„nedělní“ 
odpověď na 
otázku, jaký je 
Bůh.

Př.: Věřím, že Bůh 
je láska a dává 
život, protože je 
to správná 
odpověď, četl 
jsem to v Bibli.

V
še
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n
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Jak reálně 
komunikuji a 
pracuji s 
představou Boha 
v týdnu.

Př.: Stěžuju si na 
to, že v životě 
nemám lásku. 
Chytám se lidí a 
lásku z nich 
vysávám a svého 
života si nevážím.



Jak poznat 
reálného Boha 
a mít ho jako 

všedního Boha?



Slovo, život, 
od počátku

Otec

Nikdy nikdo 
neviděl

Ježíš Kristus 
zjeven v těle

Učedníci: viděli, 
dotýkali se

Učedníci skrze 
psaný text 

zvěstují nám

- Boží slovo

Naše i vaše 
radost, aby byla 

úplná / nejde 
jen o fráze 

Společenství

Lásky

1. Jan 1:1-10, 4:7-12



Santa Claus Záchranář Něco nad námi Loutkař

Starý pán Trapič Policajt Nezájem



Co když zjistím, 
že mám špatnou
představu Boha?

Zúzkostňující otázka



Co když jsem měl nedostačující představu Boha?

• Nepopíráme tím celý svůj předchozí křesťanský život.

• Bůh je milosrdný, chápe a není do hloubky uražen
představami, které o něm máme (jinak by byl uražený
pořád). Je trpělivý s naší nezralostí.

• Možná mi to nějakou dobu vyhovovalo a stačilo, ale Bůh
mě zve dál a zjistím, že s novou představou Boha budu
žít lépe.

• Z pastoračního hlediska je změna představy nutností pro
bohatší a plnější život.

• Upgradovat představu Boha za přesnější

• Boží pravda o tom, že mě miluje, co pro mě udělal a jaký
je, je pravdivá nezávisle na mé představě o něm.

• Můj vztah k němu se mění, ale jeho vztah ke mně ne.
Není to tak, že by mě měl teď raději než předtím.



Kdy vám v životě 
Bůh upgradoval 
vaši představu o 

něm?
Svědectví



Osnova 
rozhovorů
o Božím 

charakteru
Průběh biblických hodin



Osnova rozhovorů

1. Teze Verše představující tuto Boží vlastnost. A co Ježíš?

2. Příběh Jak se Boží vlastnost projevila v příběhu světa?

3. Protihlas Nabízí Bible určitý protihlas? A co kultura?

4. Karikatura Jak vypadá v lidské duši karikatura tohoto?

5. Co já? Jak je mi s touto Boží vlastností? Jak mě mění? 

6. Diagnostika Jak poznám že v takového Boha ne/věřím? 



Z jakých Božích vlastností 
se nejvíce radujete?

S jakými Božími 
vlastnostmi si moc  

nevíte rady a provokují 
vás? 

Jaké Boží vlastnosti vás 
fascinují?



Příklad knih k tématu


