
To, co si mnoho lidí 
představuje pod pojmem 

Bůh, díky Bohu neexistuje.

Karl Rahner
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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
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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.
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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.



Živý Bůh
Věřím v Boha, který žije



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? 



Poprvé:
Dt 5:26 Kdo ze všeho tvorstva by mohl slyšet hlas živého
Boha, mluvícího zprostředku ohně, jako slyšíme my, a
zůstat naživu?

Dále:
Da 6:21 Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal
na Daniela. Řekl Danielovi: „Danieli, služebníku Boha
živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit
před lvy?“

Ježíš: 
Mt 16:16 Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha
živého.“



Kdo je živý? 

- Živá bytost má své hranice které oddělují od okolí.
- Živá bytost je ta, která je sama iniciativním

subjektem a ne jen pasivním objektem. 
- Živá bytost roste, rozmnožuje se a obnovuje se



Obraz manželství: 

Boží živost je krásně vidět na obrazu manželství.
Manžel/partner je ten který je živý a já na jeho 
živost a jinakost neustále narážím. Když by byl 

jen poslušnou loutkou žilo by se mi v něčem
na první pohled lépe, ale nudil bych se.

Zároveň se Bůh nechává ovlivnit mnou.



1 Tesalonickým 1:4-10

Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k
vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze
v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé
plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli
u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed
mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.
Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v
Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po
Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude,
takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé
sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od
model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a
skutečnému a očekávali z nebe jeho Syna, kterého
vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od
přicházejícího hněvu



… aktivně bojuje za 
svůj lid (Jz 3:10)

… se dovede 
rozzlobit a vyjádřit 
svůj hněv (Jr 10:0, 
2Kr 19:4, Zj 15:7)

… vládne a lidé se 
ho musí bát (Da 
6:27, Žd 10:31)

… má ve vlastnictví 
svůj lid a bude si jej 
střežit – (2Kr 19:16, 

Iz 37:17, Oz 2:1)

… má syna (Mt
16:16)

… má děti a vy jimi 
jste (1P 1:23, Ř 

9:26)

… píše Duchem na 
lidská srdce (2K 3:3)

… má církev jako 
svůj dům (Ž 3:6)

… mluví 
(Dt 5:26, 1P 1:23)

Živý Bůh, který…



• Bůh je hlavní postava celé Bible, je charakterem,
který stojí za všemi příběhy. Je to jeho životopis.
Jeho život je vyjádřen v ději, který působí, v jeho
slovech, v jeho prožívání.

• Zároveň Bůh tvoří živé lidi a dává jim míru
autonomie. Nechává je aby měli vliv oni na něj
(Abraham, Jób, Elijáš (1. Kr 18), Ježíš…)



Bible

• Obecně tato Boží vlastnost v Bibli zpochybňována
není, protože celá kniha předpokládá Boží aktivní
živou existenci. Přesto…

• Vždy když Izraelci odpadali k modlám, tak v
podstatě žili tak že Bůh není nebo není dostatečný,
funkční. Ovšem Bůh se znovu ukáže jako živý.

• Bůh v Ježíši umírá na kříži, a na dobu tří dnů je
mrtev, ovšem pak přichází s ještě větší životní silou.



Kultura

• Bůh je mrtev prohlásila postava pomatence v knize
F. Nietzeho

• Je Bůh mrtev? 8. 4. 1966 – Time



• Iz 45:15 Přece ty jsi Bůh, který se skrývá, Bůh
Izraele, zachránce.

• Iz 54:8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na
okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství
jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj
vykupitel.

• J 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn,
který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

• 1J 4:12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se
milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska
v nás dosáhla svého cíle.



Starý pán za zenitem  



Starý pán za zenitem  Neosobní vzdálený Bůh



Člověk se zdráhá vykročit od představy abstraktního,
negativně vymezeného Boha, k Bohu živému.
Nedivím se tomu. V tomto zdráhání spočívají
nejhlubší kořeny panteismu a námitek proti tradičním
náboženským představám. Tyto představy
nenávidíme nikoli proto, že ho zobrazují jako člověka,
ale proto, že ho zobrazují jako krále, nebo dokonce
jako bojovníka. Panteistický Bůh nedělá nic, ani nic
nepožaduje. Je tady, když si ho přejete, tak jako knížka
na poličce. Nebude vás pronásledovat. Nemusíte se
bát, že by snad najednou nebe a země uprchly před
jeho pohledem. Kdyby byl tento Bůh pravý, pak
bychom mohli opravdu říci, že všechny ty křesťanské
představy o království byly jen historicky podmíněné,
a je třeba, aby se od nich naše náboženství očistilo.

C. S. Lewis: Zázraky



Je vždy šokující nalézt život tam, kde jsme se domnívali
být sami. „Pozor!“ vykřikneme. „Je to živé!“ A proto je
právě tato chvíle a toto místo bodem, ve kterém se mnozí
obracejí zpět – také bych to udělal, kdybych mohl – a
nepokračují, spolu s křesťanstvím, dále kupředu.
„Neosobní Bůh“ – proč ne, dobře. Subjektivní Bůh krásy,
pravdy a dobra, uvnitř našeho mozku – ještě lépe.
Beztvará životní energie, která skrze nás proniká,
obrovská síla, z níž můžeme čerpat – to je vůbec nejlepší.
Ale Bůh sám, živý, táhnoucí za druhý konec provazu,
snad přicházející nekonečnou rychlostí, lovec, král,
manžel to je ovšem něco docela jiného. Jako by nastala
chvíle, když si děti hrají na zloděje a najednou ztichnou:
nebyla ta šlápota v chodbě opravdová? V této chvíli se
lidé, kteří si zahrávali s náboženstvím („lidské hledání
Boha“!) náhle obracejí zpět. Snad jsme ho opravdu
nenašli? Nikdy jsme si nemysleli, že by to mohlo dospět k
tomuto! Nebo snad, ó hrůzo, našel on nás?
C. S. Lewis: Zázraky



Věřím v živého Boha? 

• Fantazijní bůh: starý pán; neosobní bůh; bůh „něco“

• Reálný Bůh: Živý Bůh, který zasahuje do života… 
ovšem může být i nějakou dobu skrytý

• Nedělní Bůh: Vyznávám víru v živého Boha.

• Všední Bůh: Živý Bůh je Bůh se kterým mám vztah.
Ovlivňuje a mění, provokuje i uklidňuje, skrývá se mi
a zase se dává poznat, mluví ke mně. Na druhou
stranu se nechává ovlivnit mnou.



Je tvůj všední Bůh živý?

• Kdy mě Bůh naposledy
překvapil?

• Kdy jste naposledy museli
upravit svou představu Boha?

• Kdy jste měli naposledy spor
s Bohem?

• Kdy jste naposledy zažili, že k
vám Bůh promluvil?

• V čem jste sami ovlivnili
Boha?



Má duše zmírá steskem po 
Hospodinových nádvořích, 
mé srdce i mé tělo plesají 

vstříc živému Bohu!

Žalmy 84:3


