
TRINITÁRNÍ KOMPAS 

VZTAH MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 

 Dobrá teorie – dobrá praxe – dobré ovoce 

 Špatná teorie – špatná praxe – špatné ovoce, nebo žádné ovoce 

 „dobrý strom přináší dobré ovoce“ – Pán Ježíš (Mat. 7, 17) 

DUCHOVNÍ PARADIGMATA 

Každý z nás jsme ovlivňováni paradigmaty, která určují, jakým způsobem se 

díváme na svět, na naše bližní a na budování sboru. Jinak řečeno, každý 

nosíme „duchovní brýle“, kterými pohlížíme na svět. Dva křesťané čtou 

stejný biblický text a každý ho vnímá jiným způsobem. Jsme určováni naši 

osobnosti, zbožnosti, zkušenostmi, temperamentem, věkem… 

Příkl.: Jihoafrická republika (prezident Both a arcibiskup Tutu). Dějiny světa 

byly formovány podle toho, jaké brýle lidé v daném okamžiku nosili.  

NOVÝ VZTAH S BOHEM NESTAČÍ 

Existuje nebezpečí, že ztotožníme náš světonázor, který jsme si vytvořili 

s Boží vůli.  

Klíč = správný vztah k Bohu + správné duchovní brýle = změna paradigmatu.  

K tomu procesu nedochází obvykle čtením knihy a sezením na terase, nebo 

konferenci, ale skrze krizi, kterou prožijeme. Pokud se nám nejedná jen o 

kosmetické úpravy, děkujme Bohu za krizová stádia v naši službě.  

 

 

 

 



KLÍČOVÝ VÝZNAM PARADIGMAT1  

Paradigmata ovlivňují: 

 Střed našich přesvědčení 

 Naše emoce 

 Teologické postoje 

 Politické názory 

 Vnitřní pohled na budování církve 

„Jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je“…Přísl. 23, 7 

TRINITÁRNÍ CESTA 

Je duchovním kompasem, který nám pomáhá poznat Boha v jeho plnosti, 

podívat se na svět novým způsobem. Uvidíme, kde můžeme více růst ve 

vztahu k Bohu. Pochopíme, proč jiní věřící přemýšlejí, cítí a jednají jinak, než 

my. Proč některé naše kroky, v duchovním růstu mohou být nevhodné, nebo 

kontraproduktivní.  

Tajemstvím je, že nás tento kompas přibližuje Bohu. Do sboru vnáší 

rovnováhu a zdraví, moc a moudrost, hloubku a otevřenou mysl. Umožňuje 

„růst sám od sebe“. Přitahuje lidi zvenčí. Působí početní růst.  

 TOLERANCE A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST 

 EVANGELIZACE A UČEDNICTVÍ 

 EMOCIONÁLNÍ ZDRAVÍ A DUCHOVNÍ MOC 

„LOGIKA“ TK 

Bůh je světlo. Křesťané odrážejí Boží světlo. Tam, kde je světlo, tma ztrácí 

existenci. Ztrácí se sama od sebe. 
                                                           
1
 Paradigma pochází z řečtiny. Původně bylo vědeckým termínem. Nyní je však stále častěji užíváno v obecné řeči a 

znamená model, teorii, vnímání, předpoklad, nebo rámec (konstrukci vztahů). V obecnějším smyslu je to způsob, 
jakým vidíme svět ve smyslu jeho chápání, porozumění, interpretace.   „Naše paradigmata, ať správná, nebo nikoli, 
jsou zdrojem našich postojů a chování a nakonec i našich vztahů k ostatním lidem.“ „Zásadního zlepšení svého 
života můžeme dosáhnout tehdy, přestaneme- li se piplat s listy postojů a chování a začneme se zabývat kořeny, 
paradigmaty, ze kterých plynou naše postoje a chování.“  Některé křesťanské knihy a psychologické školy se 
pokoušejí stimulovat u člověka změnu chování, jednání, postojů, nebo vztahů.  Zabývají se „špičkou ledovce“. Podle 
tohoto tvrzení problém je uvnitř, vychází z paradigmatu, ze vzorce, modelu. Totéž lze vztáhnout na vzájemný vztah 
Krista a jeho církve. Vliv správného paradigmatu přináší významnou proměnu, je efektivní.  Tento důraz nás 
ujišťuje o správnosti našeho bádání. Budeme se zabývat kořeny, paradigmatem, zásadními věcmi a tedy logicky 
z toho vyplývá, že můžeme dosáhnout zlepšení života církve, potažmo i osobního života, převedeme- li princip do 
osobní roviny. 



BARVY SVĚTLA 

V Božím stvoření světlo je barvou. Světlo procházející skleněným hranolem 

se rozloží do barev, tak i my podobně odrážíme Boží světlo svým životem. 

Někteří více červenou, jiní modrou, nebo zelenou barvu. Vždy jsme v něčem 

omezeni, nebo jednostranní. Účelem je být v rovnováze ve celém spektru této 

barevné metafory.  

TAJEMSTVÍ TROJICE 

OTEC, SYN, DUCH SVATÝ 

TAJEMSTVÍ ZJEVENÍ 

 ZJEVENÍ VE STVOŘENÍ 

(Žalm 19, 2    Řím. 1, 19) 

 ZJEVENÍ VE SPASENÍ 

(Jan 14, 9    Kol. 2, 9      2. Kor. 5, 19) 

 OSOBNÍ ZJEVENÍ 

(Gal. 2, 20      Kol. 1, 27        1. Kor. 6, 19) 

DOPAD NA RŮZNÉ OBLASTI 

 Důsledek trojího zjevení 

Stvoření -  Spasení – Posvěcení  

 Místa setkání s Bohem 

Bůh nad námi – Bůh mezi námi – Bůh v nás   

 Reakce na Boha 

Budeš – Smíš – Můžeš  

 Druhy autority 

Věda – Písmo – Zkušenost  



 Být radikální 

Zaměřeni na stvoření – Kristocentričtí – Sloužící v moci Ducha svatého 

Máme tendenci být v nerovnováze jako jednotlivci. Je dobré znát svůj silný i 

slabý „barevný profil. Ve sboru můžeme být v pestrosti a rovnováze. Společně 

můžeme lépe odrážet Boží světlo. Pak musíme odmítnout sklony obklopovat 

se jen lidmi stejného barevného profilu, jako jsme my.  

II. METAFORA – NEBESKÝ JERUZALÉM 

(Zj. 21, 2) 

Šířka = výška = délka (3 x 2 200 km) 

Rovnováha = dokonalost = Boží sláva a přítomnost 

Může mít význam i pro život na zemi! Rovnováha je Boží princip pro 

pozemský i věčný život.  

Jedním z důležitých úkolů vůdců je identifikovat oblasti nevyváženosti.  

HEREZE 

Není jen opakem pravdy, velmi často je jen částečnou pravdou. Zanedbáním 

jiných důrazů Písma – nerovnováhou. 

NEBEZPEČÍ NEROVNOVÁHY 

 Racionalismus (myšlení) 

 Aktivismus (proaktivita) 

 Emocionalismus (city) 

POSILŇOVÁNÍ OPAČNÉHO PÓLU 

 Varování před herezí (?) 

 Boj proti herezi (?) 

 Posilnění slabších oblasti 

 Je lepší usilovat o radikální rovnováhu, než usilovat o řešení konfliktu 

 Řešit své hereze je lepší, než řešit nedostatky jiných 



 KLADY ZELENÝCH SBORŮ 

 Hluboké chápání Boha jako Stvořitele 

 Kristus a Duch svatý v kontextu Stvořitelského díla 

 Přijetí zodpovědnosti za Boží stvoření 

 Tolerance k jiným náboženstvím i k nevěřícím 

 Intelektuální myšlení 

 Integrace vědy s vírou 

 Empirické výzkumy 

 Otevřenost vůči umění, kráse, kultuře 

 Liturgie jako odraz Boží kreativity 

 Ochrana životního prostředí 

 Řešení sociálních problémů 

 Řešení globálních krizí  

 Angažovanost v politice a médiích 

 Nejsilnější vlastnost – vzmocňující vůdcovství 

OMEZENÍ ZELENÝCH SBORŮ 

� Relativní zanedbání jiných barev 

� Relativistické a synkretické tendence 

� Absence evangelizace a její obhajoba 

� Pocit intelektuální vyspělosti a estetické nadřazenosti 

� Nejslabší vlastnosti – spiritualita a evangelizace 

Nemusí nutně opouštět své postoje, přijímat jim cizí modely, ale usilovat o 

rovnováhu jiných barev, biblických standardů (pochopit velké pověření a 

důležitost moci Ducha svatého) 

KLADY ČERVENÝCH SBORŮ 

 Otec a Duch svatý jako variace zvěsti o Kristu 

 Kříž Kristův v centru všeho 

 Důraz na evangelizaci a učednictví jako ústřední bod 

 Písmo, modlitba a osobní etika 

 Ochota k obětování 



 Kristovy požadavky 

 Nekompromisní  vůči duchu doby 

 Sklony k proaktivitě („Je to Boží vůle?“) 

 Smysl pro povinnost 

 Mikro – etika více, než makro – etika 

 Osobní vztah s Kristem 

 Nejsilnější princip – služba duchovními dary 

OMEZENÍ ČERVENÝCH SBORŮ 

� Relativní zanedbání dvou barev 

� Zákonictví 

� Samospravedlnost 

� Imunita vůči změnám 

� Nejmenší faktor – láskyplné vztahy 

KLADY MODRÝCH SBORŮ 

 Většina jsou sbory červeno - modré 

 Duchovní moc a emocionální zdraví 

 Zastánci zjevení v Duchu svatém 

 Zkušenost s Duchem svatým jako realitou 

 Nadpřirozená moc Ducha svatého 

 Duchovní zážitky 

 Vnitřní uzdravení a obnovené emoce 

 Veřejné vyjadřování emocí v bohoslužbě 

 Znamení a zázraky 

 Dary proroctva, uzdravování, jazyků 

 Uctívání 

 Prožívání Boha v plnosti 

 Nejsilnější oblastí je vášnivá spiritualita 

 

 

 



OMEZENÍ MODRÝCH SBORŮ 

� Sny, vidění, zkušenosti, osobní dojmy mohou být povýšeny nad 

autoritu Písma 

� Duchovní v protikladu se Stvořitelským řádem 

� „Únikový životní styl“ 

� Nejslabší oblastí je v průměru paradoxně služba duchovními dary 

PĚT PRAVIDEL TK 

1. Použití v různých oblastech a úrovních sboru (startovací bod vzhledem 

na konkrétní předmět – jednotlivé principy i oblasti sboru – skupinky, 

sbory, denominace…) 

2. Přijmout fakt, že každý je v nerovnováze. Každý máme své „barevné 

odlišnosti“. Jen Ježíš byl v rovnováze ve všech oblastech. 

3. Vyvarovat se konkrétních nebezpečí spojených s každou barvou 

(hereze jako neúplná pravda) 

4. Zaměřit se na opačný pól své silné stránky. 

5. Sloužit lidem na základě jejich „startovacího bodu“, ne vlastního. 

VZTAH MEZI UČENÍM O TROJICI A TK 

 VZTAH MEZI OSOBAMI V TROJICI (UOT) 

 VZTAH NÁŠ K TROJEDINÉMU BOHU (TK) 

 TK JE POKUSEM UVÉST DO ŽIVOTA UČENÍ O TROJICI 

(Trojici dává do souvislosti osobního růstu a budování sboru) 

Dějiny ukazují, že pravdu nelze bránit jen formulací ortodoxních 

vyznání víry. I samotné učení o Trojici bylo sestaveno proto, aby 

bránilo křesťanskou víru proti jasně definovatelným nebezpečím. To, 

co křesťanskou víru odlišuje od jiných náboženství je trojí Boží zjevení: 

 Stvoření – zelená barva – symbol duha  

 Kristus – červená oblast – kříž  

 Duch svatý – modrá oblast - holubice 

 

 

 



KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI 

 

1. Zmocňující vedení 

 Vysvětlování 

 Motivování 

 Uvolňování 

  

2. Služba duchovními dary 

 Moudrost 

 Závazek 

 Moc  

 

3. Vášnivá spiritualita 

 Zaměřená na svět 

 Založená na Slově 

 Vedená Duchem 

 

4. Efektivní struktury 

 Navenek  

 Nahoru 

 Dovnitř 

 

5. Inspirující bohoslužby 

 Liturgie 

 Vyučování 

 Chvály 

 

6. Skupinky s komplexní náplní 

 Hlavy 

 Ruce 

 Srdce  

 

 



7. Evangelizace zaměřená na potřeby 

 Pečovat 

 Sdílet se  

 Modlit se 

 

8. Láskyplné vztahy 

 Spravedlnost 

 Pravda 

 Milost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


