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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.

4. Bůh je věčný – existuje mimo kategorii
našeho času. Dějiny před ním leží jako
vrstvy sedimentu. Setkávám se s ním v
přítomném momentu.



Trpělivý Bůh
Věřím v Boha, 

který je trpělivý a pomalý k hněvu



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? 



Exodus 34:6-7 - BŮH SE SÁM POPISUJE
Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a
milostivý, pomalý k hněvu (trpělivý), hojný v milosrdenství a věrnosti,
zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích,

ִים ֶרְך ַאַפַּ֣ ֶאֶ֖

HNĚV   DLOUHÝ
POMALÝ K HNĚVU

Ex 34:6, Nu 14:18, Neh 9:17, Ž 86:15, 103:8, 145:8, Jl 2:13, Jn 4:2, Nah 1:3
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Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a
milostivý, pomalý k hněvu (trpělivý), hojný v milosrdenství a věrnosti,
zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě však
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Izraelci si musí počkat v Egyptě

Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo

bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam

otročit a budou pokořováni čtyři sta let. Avšak národ,

kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velkým

majetkem. A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji; budeš

pohřben v dobrém stáří. Až čtvrtá generace se sem navrátí,

protože až potud nebude dovršena vina Emorejců.

Genesis 15:16

Jak se Boží trpělivost reálně projevuje v příbězích?



Nehemjášovo ohlédnutí

Mnoho let jsi s nimi měl trpělivost, napomínal jsi je svým
Duchem prostřednictvím svých proroků, ale
neposlouchali. Proto jsi je dal do ruky národů zemí. Ve
svém mnohém slitování jsi je nezničil úplně a neopustil jsi
je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.

Nehemjáš 9:30 

Jak se Boží trpělivost reálně projevuje v příbězích?



1+1 šance

V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení,
kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech
Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v
němž jen několik, to jest osm duší, bylo zachráněno
skrze vodu.

1 Petrův 3:19

Jak se Boží trpělivost reálně projevuje v příbězích?



Jaké biblické postavy by vydali svědectví o Boží
netrpělivé prchlivosti? Nebo přehnané trpělivosti?

• Nádab a Abíhů (Levitikus 10)

• Uza (1. Par 13:9-10)

• Ananiáš a Safira (Skutky 5)

• Jób (Jób 21:4, 30:20)

• David (Žalm 22:3)

• Bůh sám o sobě! (Zachariáš 11:6-11)



Obraz Boha jako trpělivého hrnčíře (Jr 18:1-6)



Trpělivý odstřelovač
Bůh připravený

okamžitě ztrestat
hříšníka
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Zaneprázdněný golfista
Boží trpělivost

je výrazem
jeho nezájmu 

o svět. 
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Pohár Božího hněvu
Všechno je v pořádku

dokud nepadne poslední
kapka a bůh ukáže
svou druhou tvář.



Pohár Božího hněvu
Všechno je v pořádku

dokud nepadne poslední
kapka a bůh ukáže
svou druhou tvář.



Co my lidé tváří v tvář trpělivému Bohu?
Vděčnost

Že mě ještě nezničil, 
tak jak bych si zasloužil.

Trpělivě mě tvoří a formuje.

Netrpělivost

Proč nejedná Bůh rychleji?
Proč už nevymýtí zlo ze země?

Jak dlouho ještě bude snášet blbce okolo? 

Ty to víš, Hospodine, pamatuj na mě, postarej se o mne a pomsti se za mě na těch, kdo 

mě pronásledují. Pro svou trpělivost mě neodvrhuj. Věz, že kvůli tobě snáším posměch. 

Jeremjáš 15:15 



Co my lidé tváří v tvář trpělivému Bohu?
Vděčnost

Že mě ještě nezničil, 
tak jak bych si zasloužil.

Trpělivě mě tvoří a formuje.

Netrpělivost

Proč nejedná Bůh rychleji?
Proč už nevymýtí zlo ze země?

Jak dlouho ještě bude snášet blbce okolo? 

A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš 

milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána… 2 Petrův 3:15 



Jestliže věřím v trpělivého 
Boha…

1. Vím, že Bůh ve své trpělivosti 
přesahuje trpělivost mých rodičů… 

2. Přijímám věci, které přichází a 
které nezměním, vždyť Bůh má svůj 
čas…

3. Raduji se z Boží trpělivosti vůči mě, 
druhým i světu (2 Petr 3:15)

4. Svou trpělivostí odrážím jeho 
trpělivost, on působí svým Duchem 
skrze mne v čase světa (Gal 5:22)



Kéž Pán uvede vaše srdce 
do Boží lásky a do Kristovy 

trpělivosti

2. Tesalonickým 3:5


