
Test devíti duchovních temperamentů 
 

(ohodnoťte tvrzení známkami od 1 do 5. Pět znamená, že tvrzení je naprosto pravdivé, jedna, že neplatí ani trochu.)  

 

Naturalisté - milují Boha v přírodě 

1. Bohu se cítím nejblíže, když mě obklopuje to, co Bůh stvořil - hory, lesy nebo moře 

2. Když musím být dlouho v místnosti a jen poslouchám řečníky a zpívám písně, mám pocit, že mi něco schází. 

3. Raději bych uctíval Boha někde v  přírodě, kdy bych seděl hodinu někde u potoka, než na bohoslužbách  

4. Kdybych se mohl jít v chladném dni modlit do zahrady nebo kdybych v horkém dni mohl chodit po louce, či 

kdybych mohl na celý den zmizet sám do hor, byl bych velice šťasten. 

5. Kniha s názvem Svatyně přírody - kniha obrazů by mě jistě lákala 

6. Vnímání Boží krásy v přírodě ke mně promlouvá víc než chápání nových pojmů, účast na bohoslužbách nebo účast 

na řešení společenských otázek 

 

Pokušení - individualismus, duchovní klam, modlářský vztah k přírodě  

 

Smysloví lidé - milují Boha svými smysly 

1. Bohu se cítím blíže ve sboru, který připouští, aby se mé  smysly probudily - kde mohu vidět, cítit, slyšet a téměř 

ochutnat Boží velebnost. 

2. Rád chodím do sborů s  liturgickou bohoslužbou, kde voní kadidlo a kde je večeře Páně skutečným obřadem. 

3. Uctívat Boha v jednoduché sborové budově, která nevzbuzuje pocit úžas u či velebnosti, by pro mě nebylo snadné. 

Krása je pro mě velice důležitá. Uctívat Boha s  nekvalitním uměním či hudbou je pro mě těžké. 

4. Slova smyslový, barvitý a voňavý ve mně vzbuzují zájem. 

5. Zájem bych měl i o knihu Krása uctívání. 

6. Bavily by mě lekce z kreslení či umění zaměřené na zkvalitnění mého modlitebního života. 

 

Pokušení - uctívání, jemuž schází opravdovost; modlářský vztah ke kráse; uctívání uctívání; 

 

Tradicionalisté -  milují Boha skrze obřady a symboly 

1. Bohu se cítím nejblíže, mohu-li se účastnit bohoslužeb probíhajících podle řádu, který si pamatuji již z dětství.  

Obřady a tradice se mě dotýkají více než cokoliv jiného. 

2. V církvi je individualismus skutečným nebezpečím. Křesťanství je víra celého společenství, a proto bychom měli 

Boha uctívat převážně společně. 

3. Výrazy tradice a dějiny jsou pro mě velmi přitažlivé. 

4. Líbí se mi účast na liturgické bohoslužbě. Líbí se mi i křesťanské symboly, které mohu mít doma, v  autě nebo 

kanceláři. Byl bych rád, kdyby naše rodina měla křesťanský kalendář, podle kterého by se řídila. 

5. Zajímala by mě kniha s  názvem Symbolika a liturgie v osobní bohoslužbě. 

6. Moc rád bych si vytvořil osobní liturgickou modlitbu. 

 

Pokušení - služba Bohu, aniž Boha známe; souzení druhých; mechanické opakování; zbožštění rituálů  

 

Asketici - milují Boha skrze samotu a prostotu 

1. Bohu se cítím nejblíže, když jsem sám a když mi nic nebrání, abych se soustředil na jeho přítomnost.  

2. Svou víru bych označil spíše za „vnitřní“ než „vnější“. 

3. Slova ticho, samota a kázeň mě přitahují. 

4. Líbilo by se mi zůstat přes noc v klášteře, kde bych mohl být dlouho sám v  malé místnosti a mohl se tam modlit 

k Bohu a studovat Písmo. Líbil by se mi jednodenní či dvoudenní půst. 

5. Rád bych si přečetl knihu Oddělené místo - mnišská modlitba a praxe pro každého . 

6. Určitě by se mi líbilo trávit čas na noční stráži, složit krátkodobý slib mlčení a vést prostší život. 

 

Pokušení - přílišný důraz na osobní zbožnost; samoúčelné vyhledávání bolesti; snaha získat Boží přízeň  

 

Aktivisté - milují Boha skrze konfrontaci 

1. Bohu se cítím nejblíže, když s  ním spolupracuji a hájím spravedlnost - když píši dopisy na úřady a do novin, když se 

účastním protestů proti interupcím, když agituji, aby šli lidé k volbám, když studuji současné společenské problémy. 

2. Velmi mě frustruje, když jsou ostatní křesťané apatičtí a nevyvíjejí žádnou činnost. Chtěl bych hned všeho nechat a 

pomáhat církvi, aby tuto apatii překonala. 

3. Výrazy odvážná konfrontace a sociální aktivista ke mně velmi promlouvají. 

4. Aktivity jako boj proti společenským nešvarům, účast na schůzi, na níž se projednává učební plán místní školní 

rady, a dobrovolná práce na politické kampani pro mě mají značný význam. 

5. Myslím si, že je pro mě důležité, abych si přečetl knihu Francise Scheaffera A Time for Anger (Čas hněvu). 

6. Rád bych probudil církev z apatie. 

 

Pokušení - odsuzování; osobní ambice; elitářství a zášť; přílišné zabývání se činností a statistikami; nedostatek důrazu na 

osobní svatost 



 

Pečující křesťané - milují Boha prostřednictvím péče o druhé 

1. Bohu se cítím nejblíže, když ho zahlédnu v  potřebných, chudých, nemocných nebo vězněných. Nejsilněji cítím Boží 

přítomnost, když sedím tiše u lůžka někoho, kdo je osamělý nebo nemocný, nebo když někomu potřebnému nesu 

jídlo. Můžete se spolehnout, že někoho odvezu autem, když to bude potřebovat, nebo že se přihlásím jako 

dobrovolník, abych někde pomáhal. 

2. Unavují mě křesťané, kteří tráví čas zpíváním písní, zatímco jejich nemocný soused nemá co jíst, a nevšimnou si ani 

chudé rodiny, která by potřebovala pomoci s  opravou auta. 

3. Slova služba a soucit mi hodně říkají. 

4. Cítím Boží moc, když radím příteli, který přišel o zaměstnání, připravuji jídlo nebo opravuji auto pro rodinu v  nouzi, 

nebo když mohu strávit týden v  sirotčinci na Ukrajině. 

5. Velmi by mě zajímala kniha s  názvem 99 způsobů, jak pomoci svému bližnímu. 

6. Raději bych sloužil nemocnému nebo pomáhal při opravě domu, než abych učil v  sobotní škole, jel na modlitebně-

postní víkend či se sám procházel v  lesích. 

 

Pokušení - odsuzování; služba sobě samému skrze službu druhým; příliš zúžený pohled; zanedbávání nejbližších 

 

Entuziastičtí křesťané - milují Boha skrze tajemství a oslavu 

1. Bohu se cítím nejblíže, když se mé srdce vznáší a když mám pocit, že jsem jím naplněn až k prasknutí, že chci Boha 

uctívat celý den nahlas a volat jeho jméno. Oslavování Boha a jeho  láska - to je má nejoblíbenější bohoslužba. 

2. Náš Bůh je úžasný! Mělo by nás naplňovat, když ho uctíváme. Nechápu , jak mohou někteří křesťané tvrdit, že milují 

Boha, když se při příchodu do sboru tváří, jako by šli na pohřeb. 

3. Slova oslava a radost jsou mi velmi blízká. 

4. Rád bych navštívil seminář, kde bych se učil uctívat Boha tancem. Rád bych navštívil několik bohoslužeb se 

současnou hudbou. Očekávám, že Bůh bude neočekávaně jednat. 

5. Líbila by se mi kniha s  názvem Tajemství a dobrodružství života s Bohem.  

6. Za kazety a cédéčka a hudbou utratím víc než za knížky. 

 

Pokušení - vyhledávání zážitků pro zážitky samotné; nezávislost; ztotožňování „dobrých pocitů“ s „dobrým uctíváním“  

 

Kontemplativní křesťané - milují Boha skrze adoraci 

1. Bohu se cítím nejblíže, když jsou probuzeny mé city, když se Bůh tiše dotýká mého srdce, když mi říká, že mě 

miluje, a když se mohu cítit jako jeho nejlepší přítel. Raději bych byl sám a Bohem a vnímal jeho lásku, než abych 

se účastnil liturgie či se rozptyloval procházkou v  přírodě. 

2. Nejobtížnější období ve víře zažívám tehdy, když v  sobě necítím Boží přítomnost. 

3. Slova milenec, důvěrnost a srdce jsou mi velmi blízká. 

4. Moc se mi líbí, když mohu půlhodinky denně sedět bez přerušení v  tiché modlitbě a „držet se za ruce“ s  Bohem, psát 

mu milostné dopisy a radovat se v jeho přítomnosti. 

5. Jistě by se mi líbila kniha Proměňující přátelství. 

6. Přemýšlím-li o Bohu, pak mi tane na mysli především láska, přátelství a adorace. 

 

Pokušení - ztráta rovnováhy; pohlcení vlastního já; zapomínání na ctnost; závislost na duchovních zážitcích 

 

Intelektuálové - milují Boha svou myslí 

1. Bohu se cítím nejblíže, když se o něm dozvím něco nového - něco, co jsem dříve nevěděl. Potřebuji podněty pro 

svou mysl. Je pro mě velmi důležité, abych věděl, čemu vlastně věřím. 

2. Vadí mi, když se církev příliš soustředí na pocity a duchovní zkušenosti. Mnohem důležitější je správně chápat 

křesťanskou víru a mít dobré učení. 

3. Slova pojem a pravda jsou mi velmi blízká. 

4. Vnímám Boží blízkost, mohu-li několik hodin bez přerušení studovat Písmo nebo nějakou dobrou křesťanskou 

knihu, a když pak ještě mám možnost vyučovat v  malé skupince (nebo se v ní účastnit diskuse) 

5. Zajímala by mě kniha o křesťanské dogmatice. 

6. Za knihy utratím víc peněz než za kazety a CD. 

 

Pokušení - záliba ve sporech; upřednostňování vědění před jednáním;  pýcha 

 

Které tři temperamenty jsou u tebe nejsilnější? 

Sestav si z nich „duchovní recept“, abys obsáhl co nejšířeji své potřeby, ale přitom se nezahltil činnostmi (studium, 

procházka, samota, služba…)    

 

Buďme tolerantní k různým temperamentům. 

 


