Ježíš je Bůh
Matt Slick
„Vy jste mí svědkové,“ praví Hospodin, „a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali
a uvěřili mi a porozuměli, že já jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně
nebude.“ (Izajáš 43:10, B21).
JEŽÍŠ
JE
BŮH „JAHVE“
Jan 1:3 „Všechno povstalo skrze ně a bez
Job 33:4 „Boží duch mě učinil, dech
něho nepovstalo nic, co jest.“
Všemocného mě oživil.“
Kol. 1:16-17 „Neboť v něm bylo stvořeno
Izajáš 40:28 „Cožpak nevíš? Cožpak
všechno na nebi i na zemi – svět viditelný
jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný,
i neviditelný; jak nebeské trůny, tak
Stvořitel stvořitel končin země, není zemdlený,
i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je
není znavený, jeho rozumnost
stvořeno skrze něho a pro něho. On
vystihnout nelze.“
předchází všechno, všechno v něm
spočívá.“
Zjev. 1:17 „Když jsem ho spatřil, padl
Izajáš 41:4 „Kdo to uskutečnil
jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on
a vykonal? Ten, jenž od počátku
vložil na mne svou pravici a řekl: ‚Neboj
povolává všechna pokolení. Já
se. Já jsem první i poslední.‘“
Hospodin jsem první, já budu též
Zjev. 2:8 „Andělu církve ve Smyrně piš:
u posledních věcí.“
První
Toto praví ten první i poslední, který byl
Izajáš 44:6 „Toto praví Hospodin, král
i
mrtev a je živ.“
Izraele, jeho vykupitel, Hospodin
poslední
Zjev. 22:13 „Já jsem Alfa i Omega, první
zástupů: ‚Já jsem první i poslední,
i poslední, počátek i konec.“
kromě mne žádného Boha není.“
Izajáš 48:12 „Poslouchej mě, Jákobe,
Izraeli, můj povolaný. Já jsem ten
první, já jsem i poslední.“
Jan 8:24 „Proto jsem vám řekl, že zemřete
Exodus 3:14 „Bůh řekl Mojžíšovi:
ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že já
‚JSEM, KTERÝ JSEM.‘
jsem, zemřete ve svých hříších.“ (B21)
A pokračoval: ‚Řekni Izraelcům toto:
Jan 8:58 „Ježíš jim odpověděl: ‚Amen,
JSEM posílá mě k vám.‘“
JSEM
amen, pravím vám, dříve než se Abraham
Izajáš 43:10 „Vy jste mí svědkové,“
narodil, já jsem.‘“ Viz Exodus 3:14
praví Hospodin, „a můj služebník,
„ego
Jan 13:19 „Říkám vám to už teď, předtím
jehož jsem vyvolil, abyste poznali
eimi"
než se to stane, abyste, až se to stane,
a uvěřili mi a porozuměli, že já jsem.
uvěřili, že já jsem.“ (B21)
Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen
a ani po mně nebude.“ (B21)
Viz též Deut. 32:39
2. Tim. 4:1 „Před Bohem a Kristem
Joel 3:12 „Ať se pronárody probudí
Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě
a přitáhnou do Doliny Jóšafatu,
zapřísahám pro jeho příchod a jeho
zasednu tam a budu soudit všechny
království…“
pronárody vůkol.“
Soudce
2. Kor. 5:10 „Vždyť se všichni musíme
Řím. 14:10 „Proč tedy, ty slabý,
ukázat před soudným stolcem Kristovým,
soudíš svého bratra? A ty, silný, proč
aby každý dostal odplatu za to, co činil ve
zlehčuješ svého bratra? Všichni přece
staneme před soudnou stolicí Boží.“
svém životě, ať dobré či zlé.“

Mat. 2:2 „Kde je ten právě narozený král
Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Lukáš 23:3 „Pilát se ho zeptal: ‚Ty jsi
židovský král?‘ ‚Sám to říkáš,‘ odpověděl
Ježíš.“ (B21)
Viz též Jan 19:21

Jer. 10:10 „Avšak Hospodin je Bůh
pravý. On je Bůh živý a Král věčný. Před
jeho rozlícením se chvěje země,
pronárody neobstojí před jeho hrozným
hněvem.“
Král
Izajáš 44:6 „Toto praví Hospodin, král
Izraele, jeho vykupitel, Hospodin
zástupů: ‚Já jsem první i poslední, kromě
mne žádného Boha není.‘“
Viz též Žalm 47
Žalm 27:1 „Hospodin je světlo mé
Jan 8:12 „Ježíš k nim opět promluvil
a moje spása, koho bych se bál?“
a řekl: ‚Já jsem světlo světa; kdo mě
Izajáš 60:20 „Tvé slunce nikdy
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude
nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat,
mít světlo života.‘“
Světlo
neboť Hospodin ti bude světlem věčným.
Lukáš 2:32 „světlo, jež bude zjevením
Dny tvého smutku skončily.“
pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“
1. Jan 1:5 „Bůh je světlo a není v něm
Viz též Jan 1:7-9
nejmenší tmy.“
1. Kor. 10:4 „Pili totiž z duchovní skály,
Deut. 32:4 „On je Skála. Jeho dílo je
která je doprovázela, a tou skálu byl
dokonalé, na všech jeho cestách je právo.
Kristus.“
Skála Bůh je věrný a bez podlosti, je
Viz též 1. Petr 2:4-8.
spravedlivý a přímý.“
Viz též 2. Sam. 22:32 a Izajáš 17:10.
Jan 4:42 „Oné ženě pak říkali: ‚Teď už
Izajáš 43:3 „Neboť já Hospodin jsem
věříme ne pro to, cos nám ty o něm řekla;
tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel.“
sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je
Izajáš 45:21 „...Kromě mne jiného Boha
opravdu Spasitel světa.‘“
Spasitel není! Bůh spravedlivý a spasitel není
1. Jan 4:14 „A my jsme spatřili
mimo mne.“
a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby
byl Spasitelem světa.“
Jan 10:11 „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý
Žalm 23:1 „Hospodin je můj pastýř,
pastýř položí svůj život za ovce.“
nebudu mít nedostatek.“
Žid. 13:20 „A Bůh pokoje, který pro krev
Izajáš 40:11 „Jako pastýř bude své stádo
stvrzující věčnou smlouvu vyvedl
Pastýř pást, shromáždí do náručí beránky, bude
z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho
je nosit na rukách, zvolna povede
Pána Ježíše,“
ovečky.“
Viz též Jan 10:14,16; 1. Petr 2:25
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré citace z Ekumenické Bible.

Přeloženo z http://carm.org/jesus-god
Další materiály jsou na www.rozcesti.org

