
POSVÁTNÉ   STEZKY 
 
Každé konstatování ohodnoťte čísly 1 - 5 .  1 znamená nejméně pravdivé,   5 nejvíce pravdivé. 
 
1. ..... Cítím se nejblíže Bohu, když mě obklopuje to, co vytvořil - hory, lesy nebo moře. 
 
2. ..... Rád se účastním bohoslužeb liturgické církve s kadidlem a obřadně pojatou Večeří Páně. 
 
3. ..... Slova „tradice“ a „historie“ jsou pro mě velmi přitažlivá. 
 
4. ..... Toto jsou aktivity, které mě těší: zůstat nějakou dobu na místě (např. klášter), kde bych mohl strávit spoustu času o 
samotě v malé místnosti,  nebo modlit se k Bohu a studovat Jeho slovo. 
 
5. ..... Rád bych probudil církev z její apatie. 
 
6. ..... Cítím se nejblíže Bohu, když Ho vidím v lidech potřebných, chudých, nemocných a uvězněných. Nejsilněji cítím Boží 
přítomnost, když tiše sedím vedle lůžka někoho, kdo je opuštěný nebo nemocný, nebo když stoluji s někým potřebným. 
Můžete se mnou počítat, až budete hledat dobrovolníky pro pomocné aktivity. 
 
7. ..... Bůh je úžasný a my bychom měli být nadšení, že Ho můžeme uctívat. Nerozumím tomu, jak mohou někteří křesťané 
říkat, že milují Boha, a přitom se chovají  jako na pohřbu, kdykoliv jdou do církve. 
 
8. ..... Slova jako „milovník“, „důvěrnost“  a „srdce“ jsou pro mě velmi přitažlivá. 
 
9. ..... Cítím se blízko Bohu, když strávím několik hodin nerušeným studiem, čtením Božího slova nebo dobrých 
křesťanských knih, a pak mám příležitost vyučovat (nebo se zapojit do diskuze ) v malé skupině. 
 
10. ..... Cítím se nepříjemně, když musím strávit příliš mnoho času někde uvnitř a jen naslouchat řečníkům nebo zpívat 
písničky. V přistupování k Bohu mi nic nepomáhá lépe než pobyt venku. 
 
11. ..... Mám problémy uctívat Boha v obyčejné (církevní) budově bez výzdoby, která by se dotýkala mých smyslů. Mám 
problémy s druhořadým křesťanským uměním. Potřebuji prostředí, které vzbuzuje úžas.  
 
12. ..... Toto jsou aktivity, které mě těší: účast na tradiční liturgii nebo modlitby podle modlitební knížky, vytváření symbolů, 
které mohu umístit do svého auta nebo kanceláře, a výroba křesťanského kalendáře pro naši rodinu. 
 
13. ..... Měl bych radost, kdybych mohl strávit čas na noční hlídce, složit slib tichosti, který nebude trvat dlouho; zjednodušit 
svůj život. 
 
14. ..... S Bohem mě nejlépe spojuje, když s ním spolupracuji a zastávám se Jeho spravedlnosti psaním dopisů vládním 
úředníkům a vydavatelům novin, stávkováním proti potratům, vyzýváním lidí k účasti na volbách, seznamováním lidí s 
aktuálními otázkami atd. 
 
15. ..... Unavují mě křesťané, kteří tráví svůj čas zpíváním písniček, zatímco jejich nemocný soused (bližní) nemá teplé jídlo 
nebo rodina v nouzi nemá nikoho, kdo by jim spravil rozbité auto. 
 
16. ..... Velmi mě přitahují slova „oslava“ a „radost“. 
 
17. ...... Mám radost, když  mám  denně 30 minut  nebo nepřerušenou dobu k tomu, abych se posadil k tiché modlitbě a 
vychutnával Jeho přítomnost. 
 
18. .....Za knihy utratím víc peněz než za hudební nahrávky. 
 
19. ..... Raději bych uctíval Boha tak, že strávím hodinu někde u malého potůčku, než abych šel třeba na domácí skupinku.  
 
20. ..... Velmi mě přitahují tato slova: smyslový, barevný a aromatický. 
 
21. ..... Opravdu bych měl radost, kdybych si vytvořil svoje osobní pravidla (nebo rituál) pro modlitbu. 
 
22. ..... Cítím se nejblíže Bohu, když jsem sám a není tu nic, co by rušilo mou pozornost zaměřenou na Jeho přítomnost. 



 
23. ..... Velmi mě trápí, když vidím apatické křesťany, se kterými nic nehne. Chci přestat s čímkoliv, co dělám, a pomoct 
církvi překonat její apatii. 
 
24. ..... Velmi mě přitahují slova „služba“ a „soucit“. 
 
25. ..... Rád bych se zúčastnil workshopu, kde probíhá výuka uctívání tancem nebo různých uctívacích setkání se soudobou 
hudbou. Očekávám, že se Bůh začne projevovat neočekávaným způsobem. 
 
26. ..... Když myslím na Boha, myslím na lásku,  přátelství  a cítím hluboký obdiv víc než na cokoliv jiného. 
 
27. ..... S Bohem mě nejlépe spojuje, když se o Něm učím něco nového, čemu jsem dřív nerozuměl. Moje mysl potřebuje 
stimulaci. Je pro mě velmi důležité, abych přesně věděl, čemu věřím. 
 
28. ..... Byl bych velmi šťastný, kdybych mohl za chladného dne zmizet v zahradě a modlit se tam, za teplého dne se 
procházet v parku a další den si udělat výlet do hor. 
 
29. ..... Opravdu by mě potěšilo, kdybych mohl použít kreslířská nebo jiná výtvarná cvičení k vylepšení svého modlitebního 
života. 
 
30. ..... Cítím se Bohu nejblíže, když se účastním známé formy uctívání, která mi připomíná moje dětství. Obřady a tradice se 
mě dotýkají víc než cokoliv jiného. 
 
31. ..... Svoji víru bych popsal  jako víc „interní“  než  „externí“. 
 
32. ..... Tato slova jsou pro mě velmi přitažlivá: odvaha, konfrontace a sociální aktivita. 
 
33. ..... Vnímám Boží moc, když radím příteli, který přišel o práci, když pro někoho připravuji jídlo, když spravuji auto rodině v 
nouzi nebo když strávím týden pomocí v dětském domově. 
 
34. ..... Víc peněz utratím za nahrávky hudby a uctívání než za knížky. 
 
35. .....Radši bych byl sám s Bohem a rozjímal nad tím, kdo je On, než abych se účastnil tradiční liturgie nebo byl 
rozptylován procházkou venku. 
 
36. ..... Jsem nešťastný, když se církev příliš zaměří  na pocity a duchovní zážitky. Oč důležitější je potřeba porozumět 
křesťanské víře a mít správné doktríny. 
 
37. ..... Když vidím Boží krásu v přírodě, pohne to se mnou víc než pochopení nových koncepcí, účast na tradiční 
náboženské bohoslužbě nebo podílení se na sociální práci. 
 
38. ..... Cítím se nejblíže Bohu, když jsem v podmínkách, které dovolují mým smyslům ožít - když mohu vidět, slyšet, přivonět 
a téměř ochutnat Jeho majestát.  
 
39. ..... Individualismus uvnitř církve je pro církev skutečným nebezpečím. Křesťanství, to je společná víra . Většina našeho 
uctívání by měla mít formu společného vyjádření našeho vztahu k Němu. 
 
40. ..... Velmi mě přitahují tato slova: ticho, izolovanost a disciplína. 
 
41. ..... Tyto aktivity jsou pro mě velmi důležité: konfrontace sociálního zla, účast na setkání kvůli změnám v nových školních 
osnovách a dobrovolné aktivity v politické kampani. 
 
42. ..... Raději bych pečoval o někoho nemocného nebo pomáhal někomu s opravou domu, než abych vyučoval v nedělní 
škole pro dospělé, šel na modlitebně-postní setkání nebo se sám procházel po lese. 
 
43. .....S Bohem se nejlépe setkám, když se moje srdce vznáší a já se cítím, jako bych měl prasknout. Uctívat Boha po celý 
den a vzývat Jeho jméno,  oslavovat Boha a Jeho lásku - to je moje nejoblíbenější forma uctívání. 
 
44. ..... Nejtěžší období pro moji víru je čas, kdy ve svém nitru nemohu cítit Jeho přítomnost. 
 
45. ..... Velmi mě přitahují tato slova: koncepce a pravda. 



Naturalisté – výsledky z otázek: 1,10,19,28, 37 _____________________________ součet: 
 

– milují Boha v přírodě. Učí se Bohu naslouchat uprostřed lesů, na horách, u oceánu – zkrátka obklopují 
se tím, co Bůh stvořil. 
 
Smysloví lidé – výsledky z otázek: 2, 11, 20, 29, 38 _____________________________ součet: 
 

– milují Boha svými smysly. Zvuky, hudba, vůně – cokoli, co se dotýká jejich smyslů, vede je k uctívání 
a „slyší“ v tom Boha. 
 
Tradicionalisté – výsledky z otázek: 3, 12, 21, 30, 39 _____________________________ součet:  
– obřady, symboly, řád a ukázněnost, to tradicionalistům pomáhá v naslouchání Bohu. 
 
Asketici – výsledky z otázek: 4, 13, 22, 31, 40 _____________________________ součet:  
 

– milují Boha skrze prostotu a samotu. Snaží se oddělit od světa hluku a křiklavých barev, raději si 
„zalezou“ do ticha, kde mohou zaslechnout Boží hlas. 
 
Aktivisté – výsledky z otázek: 5, 14, 23, 32, 41 _____________________________ součet: 
 

– bojují s bezprávím. Boha hledají v akci, kde mohou prosazovat jeho spravedlnost.  
 
Pečující křesťané – výsledky z otázek: 6, 15, 24, 33, 42 _____________________________ součet: 
 

– milují Boha prostřednictví péče o druhé. Jak řekla matka Tereza, v potřebných lidech hledají Krista 
v přestrojení. 
 
Entuziastičtí křesťané – výsledky z otázek: 7, 16, 25, 34, 43 ___________________________ součet: 
 

– hledají Boha skrze oslavu a tajemství. Uprostřed chval, uctívání, třeba i tance čekají, až se Bůh 
dotkne jejich srdce a pocitů. 
 
Kontemplativní křesťané – výsledky z otázek: 8, 17, 26, 35, 44 ________________________ součet: 
 

– mluví často o Bohu jako o svém milenci. Jejich pojetí Boha charakterizují obrazy jako je milující Otec 
či Ženich. Jejich oblíbeným příběhem je Marie u Ježíšových nohou. 
 
Intelektuálové – výsledky z otázek: 9, 18, 27, 36, 45 _____________________________ součet: 
 

– se obklopují knihami více než čímkoli jiným. Jsou to lidé, kteří Boha „čtou“ – to je pro ně způsob, jak 
slyšet Boží hlas. Hodně přemýšlí, a tak Bůh nejčastěji mluví k jejich myšlenkám. 
 


