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POZNAWANIE	  PANA	  CZ.3	  

Niezmienny Bóg 
 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Hebr. 1:10 
 
Boży charakter nie ulega zmianie. Jest ze swej natury stały i niezmienny. Dlatego też Bóg jest 
niezmienny w swojej doskonałości, w swych obietnicach i w swojej osobowości. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Mal. 3:6 
     Jak. 1:17 
 
Pan sam powiedział o sobie, że się nie zmienia, nie ulega chwilowym kaprysom. Co więcej, Bóg 
nigdy się nie uczy, nie nabiera doświadczenia, nie był kiedyś mniej doskonały niż jest dzisiaj. On jest 
ciągle taki sam, tak samo mądry, wszystkowiedzący, doskonały, sprawiedliwy… 
Idąc dalej w rozważaniach, Bóg nigdy nie był bardziej obecny w twoim życiu, niż dzisiaj. Jego 
obecność jest także niezmienna – Bóg jest zawsze obecny. 
Jeśli myślimy, że Bóg miewa kaprysy, że nie widzi, że Go nie ma w naszym życiu, gdy Go 
potrzebujemy – powinniśmy Go za to przeprosić. 
Czy zdarzyło ci się powiedzieć Bogu: „Myślałem, że mnie kochasz..”. Jeśli tak, to zadaj sobie pytanie, 
czy Bóg jest zmienny, czy kiedyś kochał cię bardziej niż dzisiaj? 
Odpowiedź zdaje się być banalnie prosta: BOŻA MĄDROŚĆ, POTĘGA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, 
DOBROŚĆ, ŁASKA, MIŁOŚĆ, MIŁOSIERDZIE, OBECNOŚĆ – SĄ NIEZMIENNE! 
To my jesteśmy zmienni i na swój obraz wyobrażamy sobie Boga.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Iz. 46:10 
 
Bóg dokonuje tego, czego chce i nic tego nie zmieni. Każdy swój zamysł doprowadza do końca, 
realizuje swój plan. Dołączmy się więc do Bożego planu, a nie realizujmy swoich.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 33:11 
 
Jak wygląda twój plan na życie? Z pewnością troszczysz, boisz się o kolejny dzień… Boży plan na 
twoje życie jest zupełnie odwrotny: nie troszcz się i nie bój się. My chcemy mieć już teraz wszystko 
co dobre, a Bóg działa i daje to co dla nas dobre w swoim czasie. 
Pamiętajmy, że Boże plany są niezmienne. Bóg chce byśmy wytrwali i znaleźli się w Jego chwale. 
Dlatego każdego dnia zaopatruje nas w to co potrzebne do pobożnego życia. On nie zmienia swoich 
decyzji, jest skałą, opoką. 
Również Boże obietnice są stałe: 

1. Bóg się nie zmienia 
2. Bóg da nam życie wieczne Tyt. 1:2 
3. Bóg nigdy nie zawodzi Hebr. 6:18 
4. Bóg jest wierny i dotrzymuje obietnic 
5. Bóg nas zbawił, jesteśmy przez Niego usprawiedliwieni 
6. Bóg odpuścił nasze wszystkie grzechy Kol. 2:13 
7. Bóg dokończy rozpoczęte w nas dzieło zbawienia Flp. 1:6 
8. Bóg zawsze nas kocha tak samo Rzym 8:39 
9. Bóg nigdy nas nie porzuci, zawsze będzie z nami Hebr. 13:5; II Piotra 1:3 
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Czy taki jest twój obraz Boga? 
W dzisiejszym świecie wszystko się zmienia: my się nieustannie zmieniamy, nasz wygląd,  
technologia, medycyna, reguły, prawo…itp. Nic nie jest trwałe, stałe, na niczym zatem nie można się 
oprzeć, nic na tym świecie nie może dać nam stabilności i pokoju. 
Jedynie wiedza o Bogu daje ludziom stabilność, pokój i nadzieję. To właśnie nazywane jest często 
ODPOCZYNKIEM w Bogu. Możemy w Nim odpoczywać dlatego, że On jest niezmienny i stały. 
Jego Słowo trwa niezmiennie na wieki – jest naszą ostoją i opoką. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps. 119:89 
     Iz. 40:8 
 
Dobrze jest, gdy ta stabilność jest w nas, na zawsze. Czas poświęcony na studiowanie Słowa powinien 
być dla nas wytchnieniem, spokojem, czasem relaksu i odpoczynku.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Iz. 26:3-4 
 
Spokój można zachować jedynie wtedy, gdy ufa się Panu, gdy się na Nim polega. Wtedy nasz umysł 
jest stały. Ten doskonały pokój można znaleźć jedynie w Bogu. Jak go szukać? Medytuj (oczywiście 
na sposób chrześcijański), czyli przypomnij sobie Boże Słowo, rozważ jaki jest twój Bóg. Zastanów 
się co dla ciebie oznacza fakt, że twój Bóg jest stały. Wtedy uświadomisz sobie jaki jest twój poziom 
zaufania. Czy jest niski, a w konsekwencji czy ty czy jesteś niestabilny, przepełniony niepokojem, 
lękiem, strachem? 
Pamiętaj, że dopiero gdy zaufasz Bogu, gdy skoncentrujesz się na Nim, wtedy osiągniesz upragniony 
pokój. Wróć do Słowa, nasiąkaj nim jak gąbka, przepełniaj nim swój umysł. Po prostu spędzaj czas ze 
Słowem. To na pewno przyniesie owoc. 
Jeśli nadal będziesz się koncentrować na zmienności życia, w końcu doprowadzi cię to do szaleństwa. 
Zatem oprzyj się na stabilnym, niezmiennym Bogu, a On cię podtrzyma. Pamiętaj – jeśli nie wierzysz 
Słowu Bożemu – utoniesz! Jeśli jednak wierzysz – będziesz „chodzić po wodzie”. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Tyt. 1:2 
 
W całej swojej niezmienności Bóg jest także stale prawdomówny, przez co Jego słowa są godne wiary. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Hebr. 6:18 
 
Jak w dzisiejszym zmiennym świecie przetrwać duchowo? Przede wszystkim karm się odpowiednim, 
duchowym pokarmem, z niego będziesz czerpał siłę do duchowego życia i do duchowego wzrostu. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Rzym. 8:29-30 
     Ew. Jan. 3:36 
 
Pamiętaj, że Bóg nigdy nie zmieni zdania w kwestii twojego zbawienia. Nie zmieni także decyzji 
odnośnie kary piekła, dla tych którzy nie idą za Nim.  
Tylko Bóg może być twoją ostoją, twoim pokojem i odpocznieniem – więc zaufaj Mu.  
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