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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.

5. Bůh je trpělivý – Bůh je ochotný „dlouho trpět“



Neměnný 
Bůh

Věřím v Boha, 
který je stále stejný



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? 
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Já, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými.
Malachiáš 3:6

Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
Žalm 33:11 

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce 
nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Jakub 1:17

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Židům 13:8



Bible

• Bůh, který „litoval“ že něco učinil

• Bůh, jehož vlastnosti a charakter se postupně
odhaluje

• Bůh, který „zkouší“ různé plány záchrany lidstva
(zákon / milost)



Teologie

• Odlišnost Starozákonního a novozákonního Boha

• Bůh, který si zvolil židovský národ, ale ten potom
zavrhnul a stal se bohem křesťanů.

• Procesuální teologie – vychází z předpokladu, že se
všechno vyvíjí a mění a Bůh tedy také. Bůh neustále
roste se zkušenostmi s lidstvem



Bůh v Jonášově příběhu



Jonášovi vadí, že se Bůh mění

• Když má pro něj Bůh nové poslání, tak ho odmítá a 
utíká pryč (1:1-3)

• Když Bůh změní počasí a přivede bouři Jonáš zavírá 
oči, utíká, usíná a nakonec chce raději zemřít (1:12)

• Když Bůh změní názor a neudělá, to co slíbil (zničení 
Ninive), tak se Jonáš rozzlobí (4:1) a chce umřít

• Když Bůh nechá vyrůst rostlině a zlepší Jonášovi jeho 
provizorní bydlení, tak má Jonáš radost (4:6)

• Když Bůh zničí rostlinu, která chrání Jonáše před 
sluncem, tak chce umřít (4:8)



Jonášovi si opakovaně připomíná neměnného Boha

• „Bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i
souš“ (1:10)

• „Má modlitba pronikla k tobě, do tvého svatého
chrámu“ (2:8)

• „Záchrana je v Hospodinu“ (2:10)

• „Vím, že t jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k
hněvu, hojný v milosrdenství, a slitováváš se nad
zlem.“ (4:2)



Pohané věří v proměnlivého boha

Námořníci

• „Vstaň a volej ke svému bohu. Snad si na nás tvůj bůh
vzpomene a nezahyneme“ (1:6)

• „Vždyť ty Hospodine, co chceš, to činíš.“ (1:14)

• „Obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby“ (1:16)

Král Ninive

• „Ať se každý odvrátí od své zlé cesty… „Kdo ví, snad se
Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího
hněvu a nezahyneme“ (3:8-9)







Bůh proměnlivý

• Mění své požadavky a výzvy 
na člověka

• Na základě chování lidí mění 
rozhodnutí soudu

• Reaguje na člověka

• Bůh mění prostředky, kterými 
komunikuje (rybu, rostlinu, 
červa, vítr)

Bůh neměnný

• Stále stejně nenávidí zlo

• Nemění své poslání pro 
Jonáše

• Má za cíl, aby se lidé změnili 
(Námořníci, Jonáš i Ninivané)

• Má jeden střed (chrám)

• Stejný charakter (vyznání víry 
Jonáše)

• Princip oběti (překračuje 
příběh knihy) 



Bůh se jeví jako proměnlivý, aby se změnili lidé

Námoříci uvěřili
Ninivané činili pokání

Jonáš se snad naučil lítosti 



Nepřizpůsobivý
Bůh jedná stále
stejně nezávisle

na situaci. 



Bůh verze 2.0.1.9
Bůh v průběhu dějin
mění názory na věci
týkající se morálky 

církve a třeba
i farářské 

módy. 



Co my lidé tváří v tvář neměnnému 
respektive proměnlivému Bohu?



Jestliže věřím v neměnného 
Boha…

1. Bůh je pro mě neměnnou 
stabilitou, věrný svým zaslíbením

2. Pokud se Bůh mění a jeví odlišně je 
to proto, že chce, abych se změnil 
já. 



Záměry Hospodinovy platí věčně, 
úmysly jeho srdce po všechna 

pokolení.

Žalm 33:11 


