
V čem je jiné vnímání a prožívání 
všudypřítomné bytosti oproti nám 
prostorově omezeným stvořením?





Opakování
1. Bůh je živý – Existuje a vstupuje jako aktivní partner do mého

života.

2. Bůh je svatý – Je oddělený, čistý, dokonalý a jiný než jsem já.
Nemohu se k němu jen tak přiblížit.

3. Bůh je láska – Je silou, která směřuje k tomu, co je dobré pro ni i
pro druhé.

4. Bůh je věčný – Existuje mimo kategorii našeho času. Dějiny před
ním leží jako vrstvy sedimentu. Setkávám se s ním v přítomném
momentu.

5. Bůh je trpělivý – Bůh je ochotný „dlouho trpět“

6. Bůh je neměnný ve svých cílech a záměrech, ve svém
charakteru, je věrný svým slibům. Ovšem nám lidem se může
jevit jako proměnlivý, často protože chce změnit nás, a naši
představu o něm.

7. Bůh je nezávislý – Existuje sám o sobě, nepotřebuje mě, nemám
nic co bych mu mohl dát, ale přesto po mě touží a poutá se ke
mně.

8. Bůh je krásný – Bůh ve své celistvosti je krásný, přitažlivý a
vzbuzuje radost a vděčnost.

9. Bůh je odvážný – Ježíš v Getsemane překonává strach těžce
vydobytou odvahou.



Všude-
přítomný 

Bůh
Věříme v Boha, který je všude?



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? 



On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, 
aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční 
údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, 

aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým 
způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece 

není od nikoho z nás daleko. ‚Neboť v něm žijeme, 
pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich 

básníků:  ‚Vždyť jsme jeho děti.‘ 

Skutky 17:26-28



Bůh obsažen všude ve světě…. Svět obsažen všude v Bohu…

Což opravdu bude sídlit Bůh s člověkem na zemi?
Vždyť nebesa ani nebesa nebes tě nemohou pojmout,

tím méně tento dům, který jsem postavil. 
2 Paralipomenon 6:18

‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme‘



‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme‘



Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. 
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. 

Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, 
zdálky je ti jasné, co chci dělat. 

Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, 
všechny moje cesty jsou ti známy. 

Ještě nemám slovo na jazyku, 
a ty, Hospodine, víš už všechno. 

Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, 
svou dlaň jsi položil na mě.

Nad mé chápání jsou tyto divy,
jsou nedostupné, nestačím na to.

Žalm 139:1-6



Kam odejdu před tvým duchem,
kam uprchnu před tvou tváří?

Zamířím-li k nebi, jsi tam, 
a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. 

I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, 
chtěl přebývat při nejzazším moři,

tvoje ruka mě tam doprovodí, 
tvá pravice se mě chopí.

Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, 
i noc kolem mne se stane světlem.

Žádná tma pro tebe není temná: 
noc jako den svítí, temnota je jako světlo. 

Žalm 139:7-12



Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, 
v životě mé matky jsi mě utkal.

Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: 
podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, 

toho jsem si plně vědom.
Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl 

v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. 
Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo 

zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, 
dřív než jediný z nich nastal.

Jak si vážím divů, které konáš, Bože! 
Nesmírný je jejich počet,

sčetl bych je, ale je jich víc než písku. 
Sotva procitnu, jsem s tebou.

Žalm 139:13-18



Kéž bys, Bože, skolil svévolníka. 
Pryč ode mne, vy, kdo proléváte krev!

Dovolávají se tě při svých pletichách, 
zneužívají tvé jméno tvoji protivníci. 

Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? 
S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? 

Nenávidím je, rozhodně nenávidím, 
jsou to také moji nepřátelé.

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, 
zkoušej mě, ty znáš můj neklid, 

hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, 
a po cestě věčnosti mě veď! 

Žalm 139:19-24



Shrnutí žalmu:

•

Žalm 139:1-24



Je Bůh opravdu všude-přítomen?

• Co lidé, kteří prožívají, že je Bůh vzdálen?

Vzdálenost ve
vztahu k Bohu,

nehraje roli,
je stále blízko,

ale můžeme mu
být tak málo 

podobni, že i bok 
po boku 

jsme každý jinde.

A. Tozer
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Je Bůh opravdu všude-přítomen?

• Co lidé, kteří prožívají, že je Bůh vzdálen?

Mají falešnou představu Boha. 



Je Bůh opravdu všude-přítomen?

• Co lidé, kteří prožívají, že je Bůh vzdálen?

• Existují svatá místa, svaté předměty, svaté časy a
svatí lidé, kde je Bůh svým duchem ještě jinak než
jen obecně přítomný?

Nejde v tom případě o to jestli je přítomný, 
ale o to, jak se jeho přítomnost projevuje.
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• Existují svatá místa, svaté předměty, svaté časy a
svatí lidé, kde je Bůh svým duchem ještě jinak než
jen obecně přítomný?

• Co peklo? Jak je Bůh přítomen v něm?



Je Bůh opravdu všude-přítomen?

• Co lidé, kteří prožívají, že je Bůh vzdálen?

• Existují svatá místa, svaté předměty, svaté časy a
svatí lidé, kde je Bůh svým duchem ještě jinak než
jen obecně přítomný?

• Co peklo? Jak je Bůh přítomen v něm?

• Ježíš když chodil na zemi nebyl všudypřítomný

„Sám sebe vyprázdnil…“ Fp 2:7 
Ježíšovo „omezení“ některých božských atributů



Je Bůh opravdu všude-přítomen?

• Ježíš když chodil na zemi nebyl všudypřítomný

Je marné stěžovat si, že On (Ježíš) uzdravuje ty, se kterými
se náhodou setká, a nikoli ty, se kterými se nesetká. Být

člověkem totiž znamená být na jednom místě, a nikoli zároveň
na jiném. Svět, který by ho nepoznal jako všudypřítomného, byl

zachráněn tím, že se On učinil lokálním. 

C. S. Lewis – Zázraky str. 163



Bůh záchranář
Bůh se jeví jako 
všudepřítomný,

protože se rychle
pohybuje od jednoho 

k druhému
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Bůh dispečer
Bůh je všudypřítomný
protože z nebe sleduje

propracovaným 
kamerovým systémem

celý svět.



Bůh dispečer
Bůh je všudypřítomný
protože z nebe sleduje

propracovaným 
kamerovým systémem

celý svět.



Panteistický bůh
Bůh je všudypřítomný
protože jej všechno 
dohromady utváří



Panteistický bůh
Bůh je všudypřítomný
protože jej všechno 
dohromady utváří



Důsledky víry ve všude-přítomného Boha
• Nemám kam utéci / nemohu se ztratit
• Bůh je prostorově stále blízko i když 

podobností můžeme být každý jiný
• Bůh se může uctívat kdekoliv, jde o způsob a 

nikoliv místo (Jan 4:24)
• Ďábel má oproti Bohu omezenou působnost



Jestliže věřím 
ve všude-přítomného Boha, 
tak spolu s autorem žalmu 

139: 

1. Nechápu ale žasnu

2. Oslavuji

3. Důvěřuji

4. Jsem rozzloben na hřích lidí okolo 
mě i svůj vlastní



Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, 
svou dlaň jsi položil na mě.

Žalm 139:5


