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Tvář církve

Reálný Bůh



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“
6. Bůh je neměnný ve svých cílech a záměrech, ve

svém charakteru, je věrný svým slibům. Ovšem
nám lidem se může jevit jako proměnlivý, často
protože chce změnit nás, a naši představu o
něm.



Nezávislý 
Bůh

Věřím v Boha, který není závislý na mé 
víře a nevíře, na mých činech a obětech. 



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? 



Žalm 50:9-14

Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. 
Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách,

v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe.
Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.

Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví?
Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!

Jób 41:3
Kdo mi napřed něco dal, abych mu to splatil? Pod celým nebem všechno je mé.



Bůh nepotřebuje nás ani zbytek 
stvoření k ničemu…

… krom toho, že my i celé stvoření 
ho můžeme chválit a přidat se 

svou radostí k jeho radosti a tak 
být součástí jeho slávy.



Pavlovo kázání (Sk 17:22-31) s důrazem na Boží 
nezávislost:

• Bůh je stvořitel → nebydlí ve svatyních lidí (24)

• Bůh je dárce života → nedává si sloužit, jako by něco 
potřeboval (25)

• Bůh je všude → nejde ho vytesat do zlata či kamene 
(29)

• Bůh křísí z mrtvých = důkaz jeho nezávislosti (31)



Komenského přirovnání (Hlubina bezpečnosti)



Bůh, který se připoutá k člověku

• Boží smlouvy, ve kterých se Bůh ve své nezávislosti a
všemohoucnosti rozhodne „omezit“

• Obrazy Boha a lidí jako muže a ženy v manželství
(např.: Ozeáš)

Ježíšův příběh

• Ježíš nezávisle závislý (Matouš 4:1-11) je pro nás
modelem jak žít „nezávisle závislý život“



Závislý bůh,
který potřebuje 
lidi, jejich lásku, 
modlitby, oběti. 

Čím má víc 
pozornosti, tím 

je silnější.



Závislý bůh
„ty máš svého 
boha a já mám 

svého boha“

Každý si svého 
boha vytváří k 
obrazu svému.



Znuděný Bůh
Bůh se sám 

o sobě nudil,
bylo mu 
smutno, 

tak si stvořil
svět a lidi.



Nezávislá
šťastná bytost

Která se 
nenechá 
dotknout 
problémy 

našeho světa.



Představuji si svůj vztah k Bohu 
obchodně nebo rodinně? 

Matouš 6:9



Jestliže věřím v nezávislého  
Boha který se z lásky k lidem 

připoutal i ke mně… 
1. Vím, že mě Bůh nepotřebuje, ale 

touží po mě 

2. Vím že mezi mnou a Bohem 
nedochází k obchodu, jsme rodina.



Provázky lidskými jsem je táhl, provazy 
milování, byl jsem jako ti, kdo jim 

nadlehčují jho, když jsem se k němu 
nakláněl a krmil jej.

Ozeáš 11:4


