
To co není věčné je odsouzeno k tomu, 
být věčně zastaralé. 

C. S. Lewis
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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.



Bůh je věčný
Věřím v Boha, 

který nemá počátek a konec



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? 



Mojžíšovo vyznání v písni: 
Bůh Mojžíšovi odpověděl JSEM, KTERÝ JSEM. (Exodus 3:14)
Hospodin bude kralovat navěky a navždy. (Exodus 15:18)

Petrova interpretace žalmu 90
Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána
jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to
někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul,
ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2 Petrův 3:8 )

Téma knihy zjevení: 
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán Bůh, Ten, který jest a který 
byl a který přichází, ten Všemohoucí. (zj 1:8, 21:6, 22:13)



Bůh stojí mimo čas

Má možnost pohledu na svět
a dějiny z pohledu někoho kdo
stojí mimo čas. Vše je pro něj
přítomností. 
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Znamená věčnost opravdu věčnost?

עֹוָלם – dlouho, napořád, navěky, dávno

Je Bůh více podobný přímce nebo úsečce?

Já jsem alfa i omega, první i poslední

Ježíš na kříži umírá



Věčně starý Bůh



Věčná nuda



Co my lidé tváří v tvář věčnému Bohu?

Žalm 90

Jak byste žalm rozdělili? 

Co nám text říká o vztahu Boha k času?

Jak se žalmista cítí  ve vztahu k Boží 
věčnosti?

O co žalmista prosí

V čem žalmista nachází řešení?



2. Korintským 4:16-18 
Co pohled k věčnosti způsobuje v 
Pavlovi a ostatních křesťanech? 

Co jsou ty neviditelné a věčné věci, ke 
kterým hledí Pavel a ostatní? 
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2. Korintským 4:16-18 

Při pohledu na věčnou slávu a na to, co
je neviditelné a tedy věčné, se člověk
denně obnovuje a neochabuje.

Neviditelné je: vše směřuje k Boží slávě; 

POHLED K NEVIDITELNÉMU

Co my lidé tváří v tvář věčnému Bohu?

Žalm 90

Boží věčnost a stabilita v člověku vyvolá 
vědomí pomíjivosti a křehkosti.

Naše pomíjivost, životní utrpení a 
smrtelnost je důsledkem Božího trestu. 

Řešení: hledat moudrost, radost a dělat 
něco, co nás překoná.

POHLED K VIDITELNÉMU



Co prožíváte vy při 
představení si Boží věčnosti? 

Ztotožníte se spíše
s Žalmem 90 nebo s 2. 

Korintským? Je to něco, co 
vás rozhodí, nebo naopak 

posílí? 




