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James Fowler

• 80 léta
• Inspirace (Erikson, Kohlberg, 

Piaget, Tillich, Niebuhr)
• Vývoj se děje ve skocích 

(stádiích)
• Přechody mezi stádii jsou krizemi 
• Většina lidí neprojde všemi 

stupni (4/7)
• Snaha oddělit strukturu víry od 

jejího obsahu
• V dětství jsou stádia vázána na 

věk v dospělosti už ne



James Fowler
Dimenze víry

• Logické myšlení

• Chápání perspektivy

• Morálka

• Hranice

• Místo autority

• Chápání jednoty světa

• Funkce symbolů 



PODOBENSTVÍ

Matouš 13:24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to

tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do

pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu

se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu:

‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se

vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové

mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne,

protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu

žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k

spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra

• Základní důvěra x 
nedůvěra

• Bůh jedná skrze druhé 
lidi 

• Žehnání a přímluvné 
modlitby společenství

• Klasické podmiňování 
libých a nelibých pocitů 
spojené s vůněmi, 
hudbou, rituály… 



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra

• Emoční indukce
• Tvář Boží se prolíná s 

tváří rodiče
• Rituály
• Příběhy 



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra

• Důležitost příběhů
• Bůh je ten kdo počítá 

skóre dobrých a 
špatných skutků

• Důraz na spravedlnost
• Schopnost empatie 

(vidět ve světě druhého)



PODOBENSTVÍ

Matouš 13:24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to

tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do

pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu

se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu:

‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se

vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové

mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne,

protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu

žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k

spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra

• Konvenční vůči někomu
• Syntéza víry (čemu věřím 

a čemu ne)
• Schopnost dívat se 

pohledem druhého
• Černobílé vidění světa
• Rozdělení na „my a oni“
• Nebezpečí sekt
• Důležité jsou autority
• Bůh jako přítel a ten kdo 

mi pomáhá bojovat



PODOBENSTVÍ

Matouš 13:24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to

tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do

pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu

se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu:

‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se

vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové

mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne,

protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu

žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k

spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra

• Schopnost pohledu třetí 
osoby

• Schopnost stát „mimo“ 
komunitu

• Před Bohem budu sám 
za sebe

• Demytologizace
• Důraz na vlastní 

zodpovědnost
• Krize víry



PODOBENSTVÍ

Matouš 13:24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to

tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do

pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu

se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu:

‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se

vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové

mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne,

protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu

žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k

spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra

• Ne dříve než ve střední 
dospělosti

• Realističtější pohled na 
svět

• Znovu nalezení smyslu 
symbolů a rituálů

• Udržení paradoxů
• Otevřenost vůči cizím a 

jiným



PODOBENSTVÍ

Matouš 13:24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to

tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do

pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu

se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu:

‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se

vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové

mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne,

protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu

žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k

spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra

• Paradoxy jsou pryč
• Odstup od sebe sama
• Nese ovoce lásky



PODOBENSTVÍ

Matouš 13:24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to

tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do

pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu

se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu:

‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se

vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové

mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne,

protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu

žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k

spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“



Nediferencovaná 
víra (kojenec)

Intuitivně-
projektivní víra 

(předškolák)

Mýticko-literární 
víra (mladší školní 

věk)

Synteticky 
konvenční víra 

(dospívající)

Individuálně-
reflektující víra 
(ml. dospělost)

Konjunktivní víra 

Univerzální víra



JEŽÍŠOVA INTERPRETACE PODOBENSTVÍ

Matouš 13:36-43
Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli

a řekli mu: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli!“ On

jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn

člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové

království, plevel jsou synové toho zlého; nepřítel, který jej

nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak

jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání

věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho

království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští

nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a

skřípění zubů. Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v

království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“



JEŽÍŠOVA INTERPRETACE PODOBENSTVÍ

Matouš 13:36-43
Potom opustil zástupy a vešel do domu.

Učedníci za ním přišli a řekli mu: „Vylož nám to

podobenství o pleveli na poli!“ On jim

odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré

semeno, je Syn člověka a pole je tento svět.

Dobré semeno, to jsou synové království,

plevel jsou synové toho zlého; nepřítel, který

jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci

jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí

ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn

člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho

království každé pohoršení a každého, kdo se

dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece;

tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy

spravedliví zazáří jako slunce v království svého

Otce. Kdo má uši, slyš!“

Člověk / hospodář 
= Ježíš / Bůh Otec

Pole = svět

Dobré semeno 
= synové království

Plevel = synové zlého

Nepřítel = ďábel

Sluhové =  

Ženci = Andělé


