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   Krátce poté, co jsem napsal zamyšlení s názvem „Neznámé Boží jméno?“, se k článku objevil komentář jednoho
návštěvníka, že jsem mu „rozhodil jeho představu o tom, kdo je a kdo není Bůh“. Řekl jsem tedy, že se pokusím na téma Boha
či Bohů připravit malý biblický rozbor.

   Když čtu bibli, zejména starý zákon, tak to vypadá, že je tady spousta Bohů. Zdá se, jako by slovo Bůh bylo v bibli poněkud
nadužívané, ale je to tak, že naše současná významová představa slova Bůh se liší od té biblické. Výsledkem je, že v tom
snadno můžeme mít zmatek. Rád bych se k tomu pokusil napsat pár řádek, abych ukázal alespoň základní principy a vysvětlil
základní pojmy.

   Pojďme se podívat na jeden typický příklad:

Žalmy 82, 1 (EP): V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy:

Žalmy 82, 1 (B21): Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl:

Žalmy 82, 1 (SP): Bůh povstane ve shromáždění bohů, mezi bohy vynese soud:

   Tak co tomu říkáte? To je zmatek, že? A podobný „zmatek“ to na první pohled je, i když se podíváte do hebrejského
originálu. Pokusím se to přepsat i s překladem:

Bůh (  - elohim - množné číslo = bohové, božstvo) se postavil ve shromáždění mocných (  = el = mocný), soudí
uprostřed bohů (  - elohim – množné číslo = bohové, božstvo).

   O pět veršů dál Bůh pokračuje a říká:

Žalmy 82, 6-7 (B21): Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako
každý vůdce padnete!"

   Je to verš, na který se později odkazuje Ježíš:

Jan 10, 33-36 (B21): "Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a
děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: `Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali
Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč mě, kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z
rouhání, když jsem řekl: `Jsem Boží Syn'?

   Starozákonní hebrejština při popisu Boha používá často množné číslo - (  - elohim - množné číslo = bohové, božstvo),
přestože jednotné číslo od  (elohim) existuje také. Je to „eloah“ ( ). Toto jednotné číslo je však v celém starém
zákoně použito pouze asi 56 krát.

   Boží slovo (bible) na naprosté většině míst říká, že Bůh je pouze jeden:

Izajáš 43, 10-11 (B21): Vy jste mí svědkové, praví , 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. Já, já sám jsem  a není
spasitele kromě mne.

Izajáš 44, 6-8 (B21): Toto praví , král a vykupitel Izraele,  zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě
není žádný Bůh. Kdo je jako já? Ať to ohlásí! Ať mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim
oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste mí
svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě mě? Ne, jiná Skála není, já o žádné nevím!
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Deuteronomium 32, 39 (B21): Prohlédněte - já, jen já jsem jediný a není Boha kromě mne. Já dávám smrt a život
daruji, já mohu zranit i uzdravit - z mé ruky vás nikdo nevyrve!

   Pojďme se na otázku Bohů podívat do nového zákona:

Jakubův 2, 19 (B21): Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se!

Efezským 4, 4-6 (B21): Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden
křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.

   Nejjednodušší a nejsrozumitelnější vysvětlení týkající se Boha a bohů dává apoštol Pavel:

1. Korintským 8, 4-7 (B21): Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec
nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů"
je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze
něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli.

1. Timoteovi 6, 13-16 (EP): Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví
svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho
Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je
nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.
Amen.

1. Timoteovi 2, 5 (B21): Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Shrnutí:
   Tento článek není vyčerpávajícím biblickým rozborem. Na to by bylo potřeba napsat mnoho stran. Nezmínil jsem se zde ani
o tom, že když se nějaký anděl poslaný od Boha někomu ukázal, dotyčný obvykle říkal, že viděl Boha, že se setkal s Bohem,
že se mu ukázal Bůh apod. Z bible můžeme vyčíst, že božstvem nebo bohy jsou kromě skutečného Boha a falešných model a
bůžků nazývány i duchovní bytosti plné moci (hebrejské slovo  „el“ znamená mocný,  „elohim“ pak božstvo, bohy,
mocnosti). A aby toho nebylo málo, např. v 2. Mojžíšově 4, 16 říká Bůh Mojžíšovi, že Áron bude Mojžíšovi ústy a Mojžíš jemu
Bohem (  „elohim“).

   Pro Boha je v hebrejštině používán často výraz „elohim“, méně často jednotné číslo „eloah“, což jsou však pouze výrazy
související s mocí. Nejčastěji je však pro označení pravého Boha použito přímo jeho jméno –  (téměř 7000 krát). V novém
zákoně se Boží jméno  nevyskytuje vůbec, v případě, že se mluví o Bohu, je obvykle použito řecké slovo  „theos“
(Bůh) nebo  „kýrios“ (pán, panovník). Podle Filipským 3, 19 může být Bohem (  - theos) např. i břicho. Dále apoštol
Pavel říká, že Bohem (  - theos) tohoto věku je satan: 

2. Korintským 4, 4 (KMS): Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy
Krista, jenž je obrazem Božím.

   Málem bych zapomněl, že víra v jediného Boha byla prvním přikázáním, které dal Bůh Izraelcům:

Exodus 20, 1-3 (EP):  Bůh (  - „elohim“) vyhlásil všechna tato přikázání: "Já jsem , tvůj Bůh (  - „elohim“); já
jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha (  - „elohim“) mimo mne.

   Z celé bible vyplývá, že je pouze jeden Bůh (s velkým B) ve smyslu, v jakém se u nás slovo Bůh obvykle používá. Je
nazýván Otcem všech, jediným nesmrtelným.

Libor Diviš ( )           
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Jméno: Miguel 
E-mail: migu inmail.sk 
Datum: 8.3.2010.00:06
Příspěvek: Tie príspevky od Libora sú skutočne kvalitné. Mal by som pre vás všetkých články, kde sa snažím túto problematiku
vysvetliť. Pošlite mi na migu inmail.sk vašu adresu a pošlem vám to.
Jméno: Libor (autor stránek) - RE: Patrik 
Datum: 21.2.2010.19:17
Příspěvek: Chybička se nevloudila, alespoň ne v bibli. Jak Ježíš potvrzoval (Jan 10, 33-36), Písmo nemůže být zrušeno.
Odpovědí na ty zdánlivé biblické rozpory je tento článek. Jde o význam slov, které jsou překládány jako Bůh. Hebrejské slovo
"elohim" je paralelou řeckého "theos". Jedná se o výrazy související s mocí, a je to i důvod, proč se do významu těchto slov
vejde mnoho "mocných", včetně Pána Ježíše Krista, Satana (2. Korintským 4,4), mnoha Božích synů (žalmy 82,6 - jedná se o
výrok samotného Boha), Mojžíše (Exodus 4,16) a např. i břicho (Filipským 3,19). Verše, které jsem uvedl, skutečný stav
vysvětlují (např. 1. Korintským 8,4-7; 1. Timoteovi 6,13-16; 1. Timoteovi 2,5; Jan 17,3). Doporučil bych každému, kdo má
pochybnosti, použít nějaký biblický program pro ověření (DAVAR, Theophilos, E-Sword, Scripture Analyzer apod.). Nemusíte
mi věřit - hledejte sami. Podívejte se s pomocí biblikých programů do originálních hebrejských a řeckých textů bible, pročtěte si
dostupné biblické slovníky (hebrejsko-české, hebrejsko-anglické, řecko-české, řecko-anglické), kontaktujte nějaké znalce
biblických jazyků. Proste Boha o pomoc a můžete si být jisti tím, co Pán Ježíš Kristus zaslíbil: Matouš 7, 7-11:  Proste, a
bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by
mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš
Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Jméno: Patrik 
Datum: 17.2.2010.18:42
Příspěvek: Ak JHVH nešiel s Izraelitmi, lebo by zomreli, kto bol Hospodin, ktorý býval uprostred Izraelského národa v "stane"
celých 40 rokov? posol Ježiš? alebo Boh Ježiš? alebo Hospodin JHVH? ______________Čo teda s textami, ktoré hovoria, že
Ježiš je Boh? "Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek keku, a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti." _______J.5,7
"Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno." a všetky ostatné dolu uvedené ? ? ?
Budeme sa tváriť, že tie texty v Biblii neexistujú ? __________ Prečo ak je Boh jeden, hovorí sám sebe v množnom čísle ?
"Učinme človeka" "Hľa človek sa stal ako jeden z nás." P.S. Chybička se vloudila ? ...logika hovorí , že jedno vylučuje druhé.
Ako to teda je??? _______ Veršíky sme už prebrali. Teraz by to chcelo nejaké odpovede.
Jméno: Libor (autor stránek) - RE: Patrik 
Datum: 17.2.2010.08:11
Příspěvek: Jak říká Jan 1, 18:  Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

Podle bible to vypadá tak, že jedinou výjimkou byl Mojžíš, bylo to pouze zezadu a Bůh kvůli tomu musel udělat zvláštní
opatření:

Exodus 33, 19-23:    odpověděl: "Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno .
Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Dále pravil: "Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť
člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu."  pravil: "Hle, u mne je místo; postav se na skálu. Až tudy půjde moje
sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu,
ale mou tvář nespatří nikdo."

V oblaku doprovázejícím Izraelce na poušti byl nějaký posel , podle 1. Korintským 10, 4 byl tímto poslem Ježíš.

Ohledně božství Pána Ježíše Krista, nečetl jsi, co řekl přímo Ježíš?

Jan 17, 1-3:  Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn
oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.
A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.

Jméno: Patrik 
Datum: 16.2.2010.15:55
Příspěvek: Takže text Ex 13, 21 : HOSPODIN šel před nimi ve dne v OBLAKOVÉM SLOUPU... ak bol tým poslom Ježiš, tak
JEŽIŠ JE HOSPODIN, čiže Boh,alebo nie?________Ex 25,1.8 : Hospodin hovoril k Mojžišovi a riekol. A spravia mi svätyňu,
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aby som býval uprostred nich. (Leviti prichádzali do blízkosti len niekoľkých metrov, ako to prežili v blízkosti Hospodina, ktorý
bol za plachtou stanu?) Otázka: kto bol Hospodin, ktorý býval uprostred Izraelského národa v "stane" celých 40 rokov? posol
Ježiš? alebo Boh Ježiš? alebo JHVH? Ak to nebol Ježiš, ako to že sa nenaplnilo "Kdybych šel uprostřed vás, musel bych vás
vyhladit."? Ak to bol Ježiš, tak tento verš znovu hovorí, že Ježiš je Hospodin. alebo je tu ešte niekto tretí?
______________P.S.: Žiadny verš o tom, že Boh vzkriesil Ježiša, nevypovedá o tom, že by Ježiš nebol Boh.
Jméno: Libor (autor stránek) - RE: Patrik 
Datum: 14.2.2010.20:45
Příspěvek: Píšeš, že je "treba lepšie čítať a nevymýšľať si poslov, o tých tu nie je ani zmienky.", přestože jsem Ti odpovídající
verš vypsal o několik řádek níže. Takže ještě jednou i s vysvětlením, proč s Izraelci nemohl jít přímo :

Exodus 33, 1-5:    promluvil k Mojžíšovi: "Vyjdi odtud, ty i lid, který jsi vyvedl ze země egyptské, do země, kterou
jsem přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi: Dám ji tvému potomstvu. Pošlu před tebou svého posla a
vypudím Kenaance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i Jebúsejce. Půjdete do země oplývající mlékem a medem.
Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás cestou nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný." Když lid uslyšel tuto zlou
zprávu, začali truchlit a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Potom řekl  Mojžíšovi: "Řekni Izraelcům: Jste
tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit.

Víme, že tím zvláštním poslem byl právě Ježíš:

1. Korintským 10, 4:  a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou
byl Kristus).

Exodus 23, 20-21:  Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem
připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromine, poněvadž v
něm je mé jméno.

Pojďme se tedy podívat ještě na jedno místo, na kterém je dobře vidět "způsob mluvy bible", a které se týká toho, kdo byl v
oblakovém sloupu doprovázejícím Izraelce:

Exodus 14, 18-20:  Egypťané poznají, že já jsem , až budu oslaven tím, co učiním s faraónem, s jeho vozy a
jízdou." Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž
zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým
osvěcoval noc; po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.

Kdo tedy byl v tom oblaku? , nebo nějaký jeho posel?

Co se týče toho, s čím Satan útočil na , podrobnosti toho pokud vím v bibli uvedeny nejsou.

Ježíš tady na zemi byl pouze jako člověk. Pouze tak mohla mít smysl jeho zástupná smrt, pouze tak mohl díky naplnění
požadavků zákona otevřít lidem cestu k Bohu. Vypsal jsem Ti více než 20 veršů o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých, ale
zdá se, že jsi to přehlédnul.

Jméno: Patrik 
Datum: 10.2.2010.20:04
Příspěvek: Chtěl bych vám připomenout bratří, že naši praotcové byli všichni pod OBLAKOVÝM SLOUPEM, ... jedli týž
duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skalou byl KRISTUS._________ Ex 13, 21 HOSPODIN
šel před nimi ve dne v OBLAKOVÉM SLOUPU, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve
dne i vnoci.________ Žiadny posol, ale Hospodin išiel s nimi ako duchovná skala a tou skalou bol KRISTUS ... treba lepšie
čítať a nevymýšľať si poslov, o tých tu nie je ani zmienky.______ Napísané je: že išel s nimi Hospodin a v NZ je napísané, že
to bol Ježiš Kristus!
Jméno: Patrik 
Datum: 10.2.2010.17:01
Příspěvek: Texty, ktoré som uviedol jasne hovoria, že Ježiš je Boh.___ On stvoril náš svet spolu s Duchom svätým a Otcom.
Jánovo ev. 1 kap. Tak ako sa v Starom zákone predstavuje SOM, ktorý som, tak sa predstavil aj ako Ježiš - SOM. Keď to židia
počuli rozhnevali sa, pretože použil slovo SOM, slovo, ktorým sa im predstavil v Starom zákone Hospodin. Už sa mi nechce
znovu vypisovať všetky verše, ktoré jednoznačne hovoria, že Ježiš je Boh. _______________A čo sa týka toho, že by Ježiš
nemohol vstať, keby nebol Boh. Boh je stvoriteľom neba i vesmíru. Je "zakladateľom" zákonov, ktorým sme všetci podriadený.
Ale je aj láska. A láska nerobí zlé.... Satan je ohovárač a klamár. Obvinil Boha z toho, že nie je spravodlivý a jeho zákony
oberajú obyvateľov nebies o slobodu. Inak povedané nehrá fér. Boh síce je všemocný ale nikdy nebude porušovať vlastné
zákony. Ježiš zomiera na kríži preto, lebo boli na neho vložené hriechy sveta. Tým, že sa stal človekom spadal pod zákon,
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ktorí hovorí že odplatou za hriech je smrť. Aj keď on tie hriechy nespôsobil, zobral ich na seba za iných. Takže, ak by bol Ježiš
len človek a nebol Boh, musel by zostať mŕtvy. Boh Otec by ho nemohol vzkriesiť, lebo by porušil zákon, ktorého je On
tvorcom. Ľudia by tak boli naďalej jeho zajatcami._____ Ak povieme, že Boh to urobil, aj keby Ježiš nebol Bohom, satan si
medlí ruky, pretože o to mu ide. On obvinil Boha, z toho, že nie je spravodlivý. Toto by potvrdilo jeho tvrdenie, lebo by to
ukazovalo na protekciu, ktorú urobil pre svojho vlastného Syna. A tým by Satan dokázal že Boh nie je spravodlivý.______ Nový
zákon jasne hovorí, že Ježiš je Boh a potvrdzuje to aj Starý zákon. Kedysi si satan robil nároky na Boží trón. Nemal naň
nárok, pretože bol len stvorená bytosť. Tak dnes vymýšľa rôzne finty, ako Ježiša Krista, (ktorého miesto nielen nedostal, ale
kvôli tomu prišiel aj o svoje miesto v nebesiach), pripraviť aspom tu pred ľuďmi na zemi o božstvo a ľudí, ktorých v prehratom
boji už stratil... (keď sa mu to už v nebesiach nepodarilo). 
Jméno: Velbloud 
Datum: 9.2.2010.12:04
Příspěvek: Jan 20:28  Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh." 29  Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." Jan 10:33  Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro
rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."
Jméno: Libor (autor stránek) - RE: Patrik 
Datum: 8.2.2010.21:10
Příspěvek: I ten poslední odstavec je v souladu s tím, co říká bible: 1. Timoteovi 6, 16 (CEP):  On jediný je nesmrtelný a
přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

Nepochopil jsem Tvou úvahu o tom, že by Ježíš nemohl vstát z mrtvých, jestliže by pouze Bůh Otec byl nesmrtelný...

Galatským 1, 1:  Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše
vzkřísil z mrtvých,

Efezským 1, 20:  Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici
v nebesích,

Pokud Ti připadá, že je to náhoda, zde je několik dalších veršů, které o tom mluví: Sk 2,24; Sk 2,32; Sk 3,15; Sk 4,10; Sk 5,30;
Sk 10,40; Sk 13,30; Sk 13,33; Sk 13,37; Sk 17,31; Řím 4,24; Řím 8,11; Řím 10,9; 1. Kor 6,14; 2. Kor 4,14; Gal 1,1; Ef 1,20;
Kol 2,12; 1. Tes 1,10; 1.Pe 1,21.

Ježíš podle bible není "takým istým Bohom ako Otec". Ve starém zákoně se představil Otec, nikoli Ježíš. Ježíš byl "pouze" tím
poslem, kterého Bůh poslal s Izraelci:

Exodus 33, 2:  Pošlu před tebou svého posla a vypudím Kenaance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i
Jebúsejce.

Exodus 33, 2:  A pošlem pred tebou anjela a vyženiem Kananeja, Amoreja, Heteja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja -,

Ježíš mluvil ve jménu . Asi tak jako si s Abrahamem před zničením Sodomy a Gomory nepovídal přímo , ale nějaký
posel , který mluvil v jeho jménu:

Genesis 18, 13:  Tu  Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak
stará?«

Nový zákon neříká, že Ježíš dělal takové skutky, které může dělat pouze Bůh, ale takové, které nemůže dělat nikdo, pokud
Bůh není s ním:

Jan 3, 2:  Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže
činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."

Jméno: Patrik 
Datum: 6.2.2010.15:55
Příspěvek: Zdravím Libora a všetkých čo hľadajú biblickú pravdu. Posledný odstavec nie je v súlade s tým čo hovorí Biblia. Ak
by len jeden Boh - Otec bol nesmrteľný, potom by Boh - Ježiš už nežil a nemohol vstať z mŕtvych... Biblia nám ale zjavuje, že
Ježiš je tak isto Boh ako jeho Otec a teda má aj nesmrteľnosť. Dokonca si Libor sám uznal v príspevku k článku neznámé
Boží jméno, že Ježiš bol poslaný od Boha aby uviedol Izraelitov do zasľúbenej zeme, takže to bol On, kto prehováral k nim
pod menom Hospodin, Boh. Ježišovi patria všetky vlastnosti Božie ako píše Biblia. Takže je takým istým Bohom ako Otec.Keď
sa predstavuje v starom zákone predstavuje sa ako "Som, ktorý som" laicky Ten, ktorý nemá počiatok ani koniec, alebo inak
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nesmrteľný. Okrem toho je Stvoriteľom sveta! Texty z Písma ktoré ukazujú, že Boh aj Kristus je: Sláva (Iz 48,8) __ Sláva (Mat
16,27) Stvoriteľ (Iz 40,28)__ Stvoriteľ (Žd 1,2) Spasiteľ (Iz 43,11) __ Spasiteľ (Sk 4,11.12) Sudca (Iz 33.22) __ Sudca (J 5,22.
23) Kráľ (Iz 33,22) __ Kráľ (Zj 19,11-16) Skala (Dt 32,3.4) __ Skala (1 Kor 10,4) Počiatok i koniec (Iz 41,4)__ Počiatok i koniec
(Zj 22,13) Tieto texty jasne ukazujú, že Nový zákon používa pre Ježiša rovnaké označenie ako Starý zákon pre Boha. Nový
zákon na mnohých miestach hovorí, že Ježiš robil také skutky, ktoré môže robiť len Boh! 1.J.5,7 "Pretože traja sú, ktorí svedčia
na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno." v 1. kap. Jána, sa stalo telom a to Slovo bol Ježiš, ale tiež Slovo, ktoré
bolo na počiatku a stvorilo tento svet bol Ježiš.Žd 1,8 hovorí, že Syn je Boh. 
Jméno: Jana E. 
Datum: 4.2.2010.11:48
Příspěvek: O Pánu Ježíši Kristu /na základě Bible/ : Způsobem bytí byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl. Vzal na sebe
ponížení, utrpení a chudobu, pokořil se až na smrt. To vše z lásky k nám a v poslušnosti Otci. Když dokonal své pozemské
dílo, usedl na pravici Božího majestátu, Bůh mu dal jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé
koleno a každý jazyk, aby vyznal, že Ježíš je Pán.
Jméno: Eliška , RE: Patrik 
Datum: 29.1.2010.09:39
Příspěvek: Ahoj Patriku, při úžasné tvořivosti našeho Otce, je možné očekávat opravdu mnoho překvapení o kterých nemáme
ani tušení. Těším se na to, až uvidíme z větší blízkosti jeho úžasnou moudrost, lásku, spravedlnost i moc. Efezským 3:20  Ten,
který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.21
 Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Patriku přeji Ti, abys byl pro našeho
nebeského Otce synem, který Mu je velkou radostí. Eliška 
Jméno: Patrik Re: Eliška 
Datum: 28.1.2010.13:33
Příspěvek: Eliška plne s tebou súhlasím ohľadne verša z Efezským, ktorý cituješ. Ak sa nad tým zamyslíš, tak ľudská rodina je
stvorená, ako muž a žena. 1 Moj (Niekde som to tu už rozoberal...) Dôvodom ženenia a vydávania je to, čo Boh povedal na
začiatku "ploďte sa a množte sa a naplnte Zem". Ak sa anjeli neženia a nevydávajú a okrem toho o nich vieme, že sú o málo
vyššie stvorený od ľudí (teda sú iný druh bytostí vo vesmíre) a sú služobníkmi Boha a sú služobníci, ktorý slúžia ľuďom atď.,
tak to je nevyhnutný fakt, ktorý z toho vyplýva. Už mi Libor napísal,že mám bujnú fantáziu. Ale predsa chcem reagovať na tvoju
otázku: Jak to, že mluví o rodinách v nebi? Toto nie je odpoveď, len akýsi námet, aby si sama mohla nad tým rozmýšľať. V
Písme sa môžeme dočítať, že ľudia, ktorí zomreli čakajú v hrobe na 2. príchod Ježiša Krista, pri ktorom budú vzkriesení k
večnému životu. Ja teraz poviem (napíšem), že sú aj taký, ktorý už boli vzkriesený. Vieme o nich, že nie sú na zemi, takže
niekde vo vesmíre musia žiť. A k tomu pridám: Sú aj takí, ktorí nikdy nezomreli a žijú od svojho narodenia na zemi - potom boli
vzatý do vesmíru a žijú tam počas viac ako šesť tisíc rokov existencie našej Zeme. Medzi takých patrí napr. Enoch, ktorý
chodil s Bohom, Mojžiš, Eliáš. Ale niekde vo vesmíre žijú aj ľudia, ktorých mená nie sú ani v Biblii uvedené, ale je napísané, že
keď Ježiš zomiera na kríži hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých vstali a vyjdúc z hrobov ... ukázali sa mnohým. (Mt 27,
52.53) Okrem toho sa môžeme z niekoľko mála textov dozvedieť, že okrem nás (ľudí na planéte Zem), existujú vo vesmíre aj
iné svety (ak chceš planéty obývané bytosťami), ktoré Boh stvoril. Požehnaný deň Ti prajem. Patrik
Jméno: Eliška , RE: Patrik 
Datum: 27.1.2010.21:34
Příspěvek: Patriku, dobře.Všechno co bych Ti dál k této otázce mohla namítat, jsou jen střípky, nemám dostatek důkazů, abych
to jasně mohla dokázat. Tak tomu věřím já, ale uznávám, že to může být jinak. Ještě jenom malá poznámka - Pán Ježíš
neřekl, že se andělé v nebi nemohou rozmnožovat, že nemohou mít potomstvo. Řekl jen, že se nežení ani nevdávají. Spor byl
o to komu bude patřit žena při vzkříšení mrtvých. Vůbec nešlo o plození potomků. Zajímavá je v této souvislosti i poznámka
apoštola Pavla v Efezským 3:14 ( Bible 21 ) Efezským 3:14  Proto klekám na kolena před Otcem, 15  jehož jméno nese
VEŠKERÁ RODINA NA NEBI I NA ZEMI. Jak to, že mluví o rodinách v nebi? To je jen pro informaci, další důkazy nemám a
nemohu tudíž dále v tomto tématu pokračovat. Skutečně musím počkat, až budu vědět více. Ať Ti Bůh mocně žehná na Tvé
cestě k Němu! Eliška   
Jméno: Patrik Re: Eliška 
Datum: 27.1.2010.16:52
Příspěvek: Tvoj názor, že Synovia Boží si oprela o texty z Jána, Jóba a máš za to že sú to anjeli. Text J 1:6 hovorí, že aj
anjeli (tak ako ľudia) budú súdený, opustili svoje miesto vo vesmíre a nezachovali si svoje pôvodné vznešené miesto
služobníkov ku ktorému ich pôvodne Boh stvoril. U Petra o anjeloch nie je ani zmienka... Proti tomu, že by sa anjeli množili s
ľuďmi stojí výrok p. Ježiša z ktorého sa dozvedáme, že anjeli neboli stvorený so schopnosťou množiť sa, nemajú pohlavie
mužské a ženské, čiže sú bez pohlavia a rozmnožovacích orgánov. Nikde v Písme nie je zmienka o tom, že by Boh anjelom,
ktorí zhrešili proti nemu a pridali sa na stranu satana, odmenil tým, že by im "pristvoril" schopnosť množiť sa. Toto s veršami,
ktoré sme rozoberali sú argumenty pre neopodstanenosť domnievať sa, že anjeli vôbec takú možnosť - množiť sa s ľudským
pokolením majú, keďže sú iný druh stvorenstva. A okrem toho na inej, vyššej úrovni ako človek (nie je môj názor, ale tak píše
Biblia - "len o málo menších nás stvoril od anjelov"). _______Tak nejako by malo vyzerať rozoberanie témy z Biblie o
nejasných otázkach: Do úvahy zoberiem všetky texty, ktoré o tej veci niečo vypovedajú a zotriedim ich. Z nich potom zostavím
obraz o danej téme. Nie však tak, že premenujem termín z Písma a pridám ja si myslím, to jistě nedělali a pod. Mimochodom,
keď som na tvoje názory predložil argumenty alebo položil otázky, ktoré by eventuelne mohli dať odpoveď v sporných bodoch,
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nereagovala si. (Pýtal som sa, kde zobrali anjeli schopnosť rozmnožovať sa?...keď Bohom boli stvorení bez tejto schopnosti!)
Vlastne reagovala ..."navrhuji počkat a časem uvidíme". To som ale nepochopil. 
Jméno: Eliška , RE: Patrik 
Datum: 27.1.2010.12:05
Příspěvek: Patriku, napsala jsem Ti na Tvůj dotaz, co z Písma vím. Uvedla jsem několik biblických veršů. Mně zapadají do
sebe, Tobě ne. To se nedá nic dělat. Další argumenty v této otázce skutečně nemám. Můžeš mi prosím, ještě jednou
připomenout o jaké biblické verše jsi opřel svůj názor a který názor máš teď právě na mysli? Fakt,teď nevím o co Ti jde. 
Jméno: Patrik Re: Eliška 
Datum: 27.1.2010.09:40
Příspěvek: Zdavím Eliška. Napísala si mi citát môjho príspevku a za tým tri bodky. Mám to chápať tak, že ti došli "argumenty"?
Rozobral som verše a položil som ti pár otázok, na tie nereaguješ a navrhuješ počkať, že časom uvidíme... Ja viem, že som k
výkladu pridal aj informácie, ktoré nie sú podložené ale o tie som neopieral názor! K názoru som uviedol verše z Písma. A o
texte z písma nepíšeš nič. Takže sa nám to zvrháva na diskusiu "čo si ja myslím" a nie čo je napísané! Tvoje argumenty boli
nie je napísané, ale: to jistě nedělali, jsem přesvědčena. Neviem či si si to preštudovala, alebo len obhajovala svoje
presvedčenie. Ja som si tebou uvedené verše preštudoval aby som sa dozvedel, čo hovoria a či je to naozaj tak ako píšeš.
Prajem Ti Božie požehnanie pri ďaľšom štúdiu.
Jméno: Eliška , RE: Patrik 
Datum: 26.1.2010.17:43
Příspěvek: Patriku napsal jsi, že předkládáš biblický výklad. Ale to co uvádíš je také pouze teorie, tedy Tvůj názor. Navrhuji
počkat a časem uvidíme, jak to bylo doopravdy. Tady je část na kterou nyní reaguji. Cituji: Predkladám biblický výklad týchto
textov z doby pred potopou: Po páde do hriechu sa ľudia začínajú deliť na dve skupiny. Na ľudí, ktorý žijú bez Boha Stvoriteľa
a na ľudí, ktorí žijú pod jeho "vedením" - teda sú Boží, ako to môžeme čítať v 1. Moj. - Boží synovia. Pre ľudí starozákonnej
doby bolo samozrejmé, že si Boží synovia hľadali ženy medzi "svojimi". Dokonca to bolo doporučené ako o tom môžeme čítať.
A tak pojem ľudské dcéry biblicky označuje vtedajších "neveriacich". Že medzi nimi bude akási nevraživosť alebo odstup,
dokonca 15 verš 1 Moj. 4 k. hovorí o nepriateľstve. Za zmienku stojí i to, že termím hanpílim - obrovia použitý v 1 M 6,4 v
originále vyjadruje zmätok,výrobok, degenerát. Ak vezmeme do úvahy, čo o tej dobe hovorí text Písma môžeme len
predpokladať, že v tej dobe sa dialo niečo, čo poznáme dnes pod pojmom klonovanie človeka. Resp. určité informácie napr. z
gréckych bájí o mutantoch ľudí a zvierat by mohli byť akousi pamiatkou na predpotopnú dobu. Ale o tom nemáme dôkazy. Ako
jeden múdry človek poznamenal: Boh asi nedovolil ich zachovať, aby sme neopakovali zlo, o ktorom čítame pred potopou... 
Jméno: Patrik Re Eliška 
Datum: 26.1.2010.09:36
Příspěvek: Tvoj názor je tvoj názor. Otázka je na čom stojí či na "napísané je" alebo na tom čo si myslíš. Ako píšeš: to jistě
nedělali Boží ctitelé. No v Písme mám veľmi veľa rôznych skutkov, ktore by nedělali Boží ctitelé - klamali (Abrahám) zabili
(Mojžiš) a brali si aj pohanské ženy. Urobil to dokonca Bohom vybraný človek Samsom. Starý zákon je plný takých príbehov.
Takže na základe čoho nemôže byť moja výkladová verze pravdivá? Tvojho názoru? Len na zamyslenie: ak vznešení anjeli
neboli stvorení so schopnosťou rozmnožovať sa, kde vzali padlí anjeli schopnosť rozmnožovať sa? Prirobili si ju len preto, že
sú padlí? Stali sa z nich bytosti, ktoré mali o schopnosť viac tým, že zhrešili proti Bohu? Tebou uvedené texty nehovoria o
tom, že by sa anjeli množili s ľuďmi. Text J 1:6 hovorí, že aj anjeli (tak ako ľudia) budú súdený, opustili svoje miesto vo
vesmíre a nezachovali si svoje pôvodné vznešené miesto služobníkov ku ktorému ich pôvodne Boh stvoril. U Petra o anjeloch
nie je ani zmienka... Samozrejme každý máme právo na svoj vlastný názor. Pán Ježiš, keď ľuďom niečo vysvetľoval tak to
robil na základe Písma (prorokov). Požehnaný deň prajem.
Jméno: Eliška , RE: Patrik 
Datum: 26.1.2010.00:59
Příspěvek: Ahoj Patriku! Ve verši Genesis 6:1 je psáno, že synové božští si brali dcery lidské - všechny jichž se jim zachtělo.
To jistě nedělali praví Boží ctitelé. Takže Tvoje výkladová verze nemůže být pravdivá. Pán Ježíš řekl, že andělé v nebi se
nežení ani nevdávají. Nezmiňuje se však o tom, co dělali ti, kteří opustili svá vznešená postavení v nebi. Judův 1:6  Také
anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký
den soudu. A to, že nějací duchové (tedy ne lidé) neuposlechli ve dnech potopy dokládá apoštol Petr. 1 Petrův 3:19  Tehdy
také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,20  kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových... Jsem přesvědčena, že
termínem božští synové v případě Genesis 6:1 nejsou myšleni lidé. Zdravím Tě Eliška
Jméno: Patrik 
Datum: 25.1.2010.15:34
Příspěvek: Boh je iba jeden. To sa môžeme dočítať v Biblii. Otázka znie čo znamená táto veta? komu bola adresovaná, kedy v
akej dobe a prečo? Na akú otázku odpovedala? Skúsim predložiť odpoveď ako informáciu 1.len v rámci našej zeme a 2. v
rámci celého vesmíru. 1. Táto veta nás pozemšťanov informuje o tom, že skutočný Boh (ktorý je Bohom Stvoriteľom) tu na
našej zemi je len jeden, pretože ostatní bohovia, ktorých uctievajú pohanské národy (v dobe kedy je písaný stará zmluva) nie
sú praví resp. skutočný bohovia. Takže texty Písma, ktoré spadajú do tejto kategórie a doby nám resp. ľuďom tej doby chceli
predstaviť skutočného - živého Boha. Pohanské národy mali mnoho rôznych bohov - na plodnosť, úrodu, vojny atď. Ale Izraeliti
sa dozvedajú, že je len jeden živý, skutočný Boh. 2.pohľad: Boh je len jeden: Táto veta nás informuje, že Boh, ktorý stvoril náš
svet a vesmír je v celom vesmíre len jeden. Biblia hovorí o tom, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. v 1 Moj. sa dozvedáme,
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že najprv stvoril Adama, potom Adam pomenuje všetky zvieratá a všimol si, že sú v páre ale on je sám.... Potom Boh stvorí
Adamovi Evu. Až vtedy je človek kompletný! Človek ako druh - to nie je Adam! To sú Adam a Eva. Resp. Človek to je muž a
žena! teda rodina! Je napísané "Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril,mužské a ženské pohlavie ich
stvoril". Ak sme stvorený na Boží obraz, vypovedá to niečo o Bohu, ktorý nás stvoril! Takže človek to je rodina! O človeku sa
nedozvedáme, že by bol len jeden, resp. jedna rodina. Ľudí (ľudských rodín) je veľa. Ale o Bohu sa dozvedáme, že je len
jeden. Ale dozvedáme sa aj to, že človek je stvorený na Boží obraz - ako muž a žena. Podľa toho potom aj Boh i keď je v
celom vesmíre len jeden (druh) je v dvoch osobách, pretože ľudia sú podľa neho stvorení. Tu ale môžete namietať, že ľudská
rodina pozostáva ešte z dieťaťa (detí), ktoré sú súčasťou ľudskej rodiny. A Boh nás stvoril na svoj obraz! Takže? Keď láska
medzi dvoma ľuďmi počne, narodí sa im dieťa. A o Bohu čítame, že je Láska. Tiež v Biblii čítame, že existuje ešte Duch Boží.
Tu to začína do seba zapadať a dostáva to zmysel, je to v súlade s tým, čo čítame v Biblii. 1. že Boh je len jeden - v celom
vesmíre je len jedna "Božia rodina" 2. že sme stvorení na Boží obraz ako rodina s tým rozdielom, že nás je mnoho ale Boh je
len jeden - jedna rodina Božia! I keď som tu citoval len jeden verš, verím, že nebude problém pretože to čo tu rozoberám je v
1 Mojžišovej v prvej kapitole. Snáď bude mať niekto problém s tým, že ľudia majú pohlavie mužské a ženské. Zas treba čítať
ďalej - dozvieme sa že Boh je duch. A tiež, že ľudia boli pôvodne tiež duchovný a až potom - po páde do hriechu sme sa stali
len telesný.Potom ale nie je už problém v tom, že Písmo hovorí o Otcovi a Synovi a Božom Duchu - o dvoch bytostiach a
láske, ktorá "sa prejavuje všadeprítomným Duchom Božím". Dúfam že i keď som sa snažil byť stručný, nebude to na úkor
kvality. :-) 
Jméno: Patrik 
Datum: 24.1.2010.18:22
Příspěvek: Pre Elišku: Zdravím, prečítal som si príspevok, ktorý bol odpoveďou na moju otázku o anjeloch, ale nenašiel som
tam odpoveď. Nikde v textoch, ktoré si spomenula sa anjeli nespomínajú. Akurát si Božích synov "premenovala" na anjelov.
Myslím si, že to nie je v súlade z biblickým výkladom. Už aj preto, lebo anjeli, ako p. Ježiš vysvetľuje sa od nás líšia tým, že
neplodia deti. Teda anjeli nemohli splodiť deti s ľudskými dcérami! Čo sa týka textu u Jóba. Je možné, že týmto termínom sú
označený aj anjeli, ale prečo by to nemohli byť aj iný Boží synovia -teda bytosti, ktoré prišli z iných svetov pred Boha?
Predkladám biblický výklad týchto textov z doby pred potopou: Po páde do hriechu sa ľudia začínajú deliť na dve skupiny. Na
ľudí, ktorý žijú bez Boha Stvoriteľa a na ľudí, ktorí žijú pod jeho "vedením" - teda sú Boží, ako to môžeme čítať v 1. Moj. - Boží
synovia. Pre ľudí starozákonnej doby bolo samozrejmé, že si Boží synovia hľadali ženy medzi "svojimi". Dokonca to bolo
doporučené ako o tom môžeme čítať. A tak pojem ľudské dcéry biblicky označuje vtedajších "neveriacich". Že medzi nimi bude
akási nevraživosť alebo odstup, dokonca 15 verš 1 Moj. 4 k. hovorí o nepriateľstve. Za zmienku stojí i to, že termím hanpílim -
obrovia použitý v 1 M 6,4 v originále vyjadruje zmätok,výrobok, degenerát. Ak vezmeme do úvahy, čo o tej dobe hovorí text
Písma môžeme len predpokladať, že v tej dobe sa dialo niečo, čo poznáme dnes pod pojmom klonovanie človeka. Resp. určité
informácie napr. z gréckych bájí o mutantoch ľudí a zvierat by mohli byť akousi pamiatkou na predpotopnú dobu. Ale o tom
nemáme dôkazy. Ako jeden múdry človek poznamenal: Boh asi nedovolil ich zachovať, aby sme neopakovali zlo, o ktorom
čítame pred potopou... Prajem Božie požehnanie pri štúdiu.
Jméno: Patrik 
Datum: 24.1.2010.17:49
Příspěvek: Zdravím Velbloude, promiň ale môj príspevok bol asi skôr pre Libora, ak som správne pochopil pri debate, či je p.
Ježiš Bohom. 
Jméno: Velbloud 
Datum: 24.1.2010.17:31
Příspěvek: Patriku, to že neznám některý biblický verš odvozuješ z toho, že jsem ho nepoužil? Já jsem si vědom, že Ježíš byl
Bůh i člověk. Jen ke zdůraznění téhle zkutečnosti jsem necítil žádnou potřebu v daném tématu. Prosím, vysvětli mi blíže na co
by jsem měl reagovat, jelikož teď nerozumím tvé výtce. Dík.
Jméno: Patrik 
Datum: 24.1.2010.16:53
Příspěvek: Ahoj Eliško i Velbloude. Pri všetkej úcte, rád by som si dovolil upriamiť Vašu pozornosť na niektoré texty z Písma,
ktoré - dedukujem z Vašich názorov asi nepoznáte. Jeden z nich vyslovil pán Ježiš, keď povedal blúdite, lebo neznáte pisem
ani moci Božej... To podstatné ale nájdete (okrem iného) pri štúdiu knihy Zjavenie Jána. Hneď v úvode sa dozviete, že je to
zjavenie Ježiša Krista a potom verše 1,17.18. Ján sa s Ježišom poznal veľmi dobre, keď žil ako človek na zemi (pozri 1 Ján).
Od toho času však uplynulo šesťdesiat rokov. Ježiš vystúpil na nebesia. Prorokovi preto určite ani nenapadlo, že by sa mohol
objaviť vedľa neho. A to nie je všetko. Ježiš sa mu predstavil ako osoba oslňujúcich kvalít, ktoré si Ján spájal so samotným
Bohom. On je „prvý a posledný“. Sú to výrazy, ktorými sa predstavuje Hospodin (Iz 44,6; 48,12) v starom zákone. Ježiš
prichádza k Jánovi ako Boh Starej zmluvy, ako ten, ktorý stvoril svet, vydal Zákon na Sinaji a za dní Šalamúna naplnil chrám
svojou slávou. Musel to byť pre Jána veľký šok, keď si uvedomil, čo sa stalo. Klesol na zem ako mŕtvy! Bolo to viac, než mohol
uniesť. Toto je zjavenie Ježiša Krista. Je viac než človek – je Boh aj človek zároveň. Je to starozákonný Hospodin!
Jméno: Velbloud 
Datum: 24.1.2010.16:39
Příspěvek: Ale já nejsem ani trochu rozčilený nebo dokonce rozhněvaný, ani jsem nebyl při psaní mých předchozích úvah. Ten
dojem způsobuje tedy patrně to, že Ty by jsi podobná slova, která jsem použil já, užila v duševním rozpoložení, které popisuješ.
Je mi líto, že jsem v Tobě vyvolal ten dojem, ale sebe, v tom aby jsem používal jiná slova nebo jiný sloh, předělat nedovedu.
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Proto, pokud by někdy došlo k mému rozčílení nebo podobnému stavu, mohu Ti slíbit, že Tě na to zvlášť upozorním. Napíšu
prostě, teď jsem rozčílený pro to a to.Pokud nic takového nebudeš ode mne číst, znamená to že jsem v pohodě. Souhlasíš?
Jinak jsem člověk, který si rád utahuje i sám ze sebe, proto jsem třeba vložil sebekritiku o mém IQ a poznámku o Ivánkovi.To
"Oh, teď mi to dochází... jsem vložil proto, že mi to opravdu došlo až v té chvíli, atd. Velice mi záleží na tom, aby mi bylo
rozuměno, když někomu něco říkám nebo píšu. Také přeji všem lidem jen to nejlepší a lidem, se kterými jsem v kontaktu to
přejí o to více. Vzhledem k tomu, že my v kontaktu jsme, sama dovedeš posoudit můj vztah k Tobě.Všichni, kteří jsme se dali
naši cestou víme, co máme činit bližním a mě přináší i osobní uspokojení, když se mi to alespoň vzácně povede naplnit. Stále
se učím, ale současně chci sloužit lidem a tím i Bohu tak, že občas upozorním sestru nebo bratra, když se mi zdá, že by mohli
na křižovatkách poznání váhat, kterou cestou mají jít dále. Z toho může vzniknout spor, který v případě že jsem chtěl jít
špatným směrem já, může pomoci mě. Dělám tedy totéž, co děláš Ty. Měj se moc hezky a přeji Ti i nadále velikou přízeň
Ducha svatého.
Jméno: Eliška, re: Velbloud 
Datum: 24.1.2010.13:44
Příspěvek: Ahoj Velbloude! Nechtěla jsem Tě rozčílit, ani provokovat. Myslela jsem to tak, jak jsi to napsal Ty. Poznání k
tomuto problému. Jestli Tě to nějak zranilo, mrzí mě to. Bůh ví, že to nebyla žádná provokace, jen respektování Tvého postoje!
Přeji Ti opravdu jen to dobré a nelepší! Eliška
Jméno: Velbloud 
Datum: 24.1.2010.10:17
Příspěvek: Milá Eliško, klidně mi smíš říkat „Ivanku“ , jelikož ve shodě s titulním hrdinou legendy zvané „Mrazík“ jsem rovněž
nic nepochopil. Nevím jaké poučení si z těch veršů mám odvodit pro svůj případná další růst. Ale chyba bude tentokrát na mé
straně, jsem tou výjimkou, která nikdy nedotáhne do konce test IQ. Ve zdůrazněných částech tebou zaslaných odkazu vidím, že
ve dvou z nich je pozměněn slovosled a třetí dokonce použilo oproti slovu POČÁTEK slovo PRVOPOČÁTEK. Jestli jsi mě
chtěla upozornit, že Ježíš byl u Boha ještě dříve než jsem uvedl já, no tak tím spíše je Ježíš plnohodnotným Bohem.Oh, teď mi
to dochází. Ty asi chceš říci, že Ježíš byl prvním ze stvořeného, ne? Pokud ano tak musí podotknout, že se zde, tak jak tomu
rozumím já, jedná o počátek ve smyslu slova „PŘÍČINA“ Traduje se totiž, že příčina přechází důsledek. Ano, u Boha je možné
vše, tedy i obrácené pořadí příčiny a důsledku, ale bible není deníček který si Bůh píše pro svou potřebu a který by v takovém
případě mohl být psaný tak, že bychom mu nerozuměli. Bibli je nutno chápat tak, abychom ji my lidé rozuměli, tedy i v bibli
musí být pořadí příčiny a důsledku dodrženo. Příčinou stvoření bylo jak víme Boží Slovo, které bylo u Boha a to Slovo byl Bůh,
nám známy jako Ježíš Kristus. Proto je Ježíš tou Příčinou, tedy tím Počátkem. Důsledkem Příčiny, tedy Počátku, tedy Krista,
pak teprve je samotné stvoření. Tedy, Počátkem je už myšlenka, důsledkem je skutek. Ty Eliško, pokud to opravdu myslíš tak,
jak jsem to pochopil, jinými slovy říkáš, že Bůh nejdříve stvořil Krista a ten pak stvořil vše ostatní. To by pak opravdu Kristus
nebyl Bohem, ale předem připravenou oběti pro případ nouze, která žel skutečně nastala.Evangelista Jan, by tedy hned na
začátku svého evangelia ukrutně o Bohu lhal. Ale já tady píšu o tezi, která ti zřejmě na mysl nikdy nepřišla a já ti ji tady, s
největší pravděpodobnosti neoprávněně přisuzuji, omlouvám se. Dovoluji se však trochu ohradit, já jsem nikde o sobě neřekl
ani nenapsal nic v tom smyslu jak uvádíš ve větě „TVÉ SOUČASNÉ POZNÁNÍ TI ZATÍM POSTAČUJE“. Ať sám případný
čtenář posoudí zde rozdíl. Já jsem napsal totiž následující:“ V TOMHLE PROBLÉMU MI MÉ VYSVĚTLENÍ PRO MOU
POTŘEBU ZATÍM POSTAČUJE“ Zkus to Eliško jako novinářka, předpovídám ti úspěch. 
Jméno: Eliška, re: Velbloud 
Datum: 24.1.2010.08:32
Příspěvek: Ahoj Velbloude! Díky za odpověď!Plně respektuji Tvůj postoj, jak píšeš, že TVÉ SOUČASNÉ POZNÁNÍ TI ZATÍM
POSTAČUJE. Pouze Ti posílám biblický verš (ve třech překladech Bible), kde sám oslavený Pán Ježíš Kristus se představuje
jako POČÁTEK STVOŘENÍ BOŽÍHO. Tady jsou: Bible 21. století - Zjevení Janovo 3:14  Andělu pak církve Laodicenské piš:
Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, POČÁTEK STVOŘENÍ BOŽÍHO: Bible kralická - Zjevení Janovo 3:14  "Andělu
církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, PRVOPOČÁTEK BOŽÍHO STVOŘENÍ: Ekumenický
překlad - Zjevení Janovo 3:14  Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a
pravý,POČÁTEK STVOŘENÍ BOŽÍHO : Přeji Ti požehnanou neděli! Eliška 
Jméno: Velbloud 
Datum: 23.1.2010.11:02
Příspěvek: A ještě jednou to hrbaté zvíře s minimální naději. Jakoukoli snahu o zavedení hierarchie Božích Osob, vnímám jako
silné prohřešení proti prvnímu přikázaní, tedy proti monotheismu. I proto jsem se tázal pana Libora na jeho postoj k nauce o
Trojici. 
Jméno: Velbloud 
Datum: 23.1.2010.10:43
Příspěvek: Oprava a omluva: Šotek mi vnikl do textu. Bůh Kristus pochopitelně nebyl stvořen, nýbrž zplozen.
Jméno: Velbloud 
Datum: 23.1.2010.10:38
Příspěvek: Milá Eliško, odpovědět je slušnost, které se z mého názoru vyhovět musí, pokud v otázce není skrytá manipulace,
což v tomhle případě tak nevnímám. Na tvou otázku, tedy já Velbloud, za sebe odpovídám tak, že zde je vysvětlena příčina
existence Boha ve třech Osobách. Jakmile bude smrt definitivně poražená, přestane být nezbytné, abychom Boha vnímali
(nikoli však z naši současné pozice pozemšťanů, která tím zákonitě pomine, nýbrž z pozice obyvatelů Božího království) jako
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Trojosobního. Jelikož je Bůh všemocný, nevidím důvod, který by Ho dokázal omezit v tom, aby jeho současné tři existence
splynuly v jedinou, jakmile pominou důvody k jeho trojjedinosti, která je vynucená naši hříšnosti. Pak bude tedy moci vrátit zpět,
Boží osoba Kristus, své dosavadní kompetence Bohu Otci, ze kterého byl pro naši hříšnost stvořen dávno před tím, než jsme
byli stvoření my, lidé. Jsem si vědom, že se dopouštím spekulace, ale proto nám byl seslán Bůh Duch svatý, aby nám
vysvětloval místa zahalená tajemstvím. Protože nejsem čtvrtou osobou Boha, nemohu znát detaily, dokonce ani nevím, zda se
hluboce nemýlím, předem vím, že v mém lidském přístupu najde spousta mých bližních mezery, přesto v tomhle problému mi
mé vysvětlení pro mou potřebu zatím postačuje. Pokud však mé vysvětlení odporuje duchu křesťanství, nějakým způsobem
protiřečí Bohu, nebo je jiným způsobem hříšné, není mnou uvedená úvaha od Ducha svatého, ale od Satana, který rovněž
disponuje schopnosti našeptávat, jinou možnost nevidím. Posouzení nechám na každém z vás. 
Jméno: Eliška, otázka pro Velblouda a Patrika 
Datum: 23.1.2010.07:33
Příspěvek: Velbloude a Patriku, můžete vysvětlit jak chápete tyto verše? 1 Korintským 15:24  Tu nastane konec, až Kristus
zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25  Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny
nepřátele pod jeho nohy´. 26  Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, 27  vždyť pod nohy jeho podřídil všecko´. Je-li
řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. 28  Až mu bude podřízeno všecko,
pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.Já zde jednoznačně vidím současnou
i budoucí podřízenost Krista Bohu Otci. 
Jméno: Eliška , RE: Patrik 
Datum: 23.1.2010.06:58
Příspěvek: Ahoj Patriku! Doufám, že Ti nebude vadit, když Ti na Tvoji otázku odpovím já. Posílám Ti odkaz na verše, na které
jsi se ptal v souvislosti zda andělé spali s lidskými ženami. Genesis 6:1 Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim
dcery, viděli synové božští, 2 jak půvabné jsou dcery lidské,a brali si za ženy všechny, jichž sejim zachtělo. 4 Za oněch dnů,
kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři
dávnověku, mužové pověstní. V následujících místech používá Písmo pojem synové Boží na duchovní bytosti, žijící s Bohem v
nebi (často jsou také nazýváni anděly.) Jób 1:6  Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před JHVH; přišel
mezi ně i satan. Jób 38:4  Kde jsi byl,KDYŽ JSEM ZAKLÁDAL ZEMI? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. 5  Víš, kdo stanovil
její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? 6  Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, 7  zatímco
jitřní hvězdy společně plesaly a všichni SYNOVÉ BOŽÍ propukli v hlahol? Zrůdy tedy vznikaly spojením lidí a andělů, kteří
neposlechli Boha. Tak tomu zatím rozumím já. Judův 1:6  Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale
opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Zdravím Tě Eliška 
Jméno: Velbloud 
Datum: 22.1.2010.20:18
Příspěvek: Patriku ani já nevím přesně oč jde, dokud se pan Libor neozve a neupřesní své vyznání. Pře, kterou jsem vyvolal
mezi mnou a panem Liborem vzešla z našeho odlišného názoru na jméno křesťanského Boha. Pan Libor byl a dokud se nic
nezmění zřejmě stále je, jak jsem to pochopil,zastáncem názoru, že nejdůležitější a možná i hlavní (a já nevím jaké další
přívlastky se dají v tomhle použit, abych vystihl co nejpřesněji postoj pana Libora) jméno Boha je Jehova. Zdůvodňuje to
četnosti výskytu JHVH ve Starém zákoně a Boží odpovědi, kterou od Boha obdržel, když se Ho na Jeho jméno a i přesnou
výslovnost jeho jména ptal. Proto, že já Velbloud, chápu Boží jméno spíše jako marný pokus o Jeho charakteristiku, podstatu a
nevím co vše, protože vím, že lidskou řeči je Bůh nepopsatelný a to ani výrazem Jehova, protože vím, že Ježíš Kristus je Boží
osoba, stejně jako Duch svatý, zavedl jsem do téhle pře otázku, zda pan Libor věří ve Trojici, abych se jej mohl následně
zeptat zda je i Kristovo pravé jméno Jehova, atd. Všeho toho jsem se dopustil proto, že věřím v upřímnost a dobro v panu
Liborovi a tedy proto, že jsem cítil povinnost mu pomoci tam, kde se dle mého názoru trochu mýlí. On mi beztak už zaplatil
mnohými hezkými chvílemi, které jsem na jiném místě jeho stránek měl a mám k dispozici. Teď čekám a zůstanu trpělivý,
protože vše má svůj čas. 
Jméno: Patrik 
Datum: 22.1.2010.10:38
Příspěvek: Zdravím, stačia uvedené verše, ktoré hovoria, že Ježiš Kristus je Boh? Mimochodom ten istý Boh -JHVH - Ježiš
Kristus, ktorý sa v starozákonnej dobe prihovára Izraelitom od Abraháma, Mojžiša, až po prorokov! Pri dôslednejšom štúdiu
Biblie sa dá pochopiť aj to, prečo sa v starom zákone Boh predstavuje "monoteisticky" ľuďom, okolo ktorých je toľko božstiev...
i to, že Boh vie najlepšie čo je dôležité a kedy to zjavovať ľuďom... Prajem Božie požehnanie a Božieho Ducha pri štúdiu.
Jméno: Patrik - otázka pre Libora 
Datum: 21.1.2010.20:18
Příspěvek: V príspevku pre Velblouda je tento text: Andělé, kteří se představovali jako Jehova JHWH - Boží jméno - Jehova (v
českých překladech nahrazeno přezdívkou Hospodin), synové Boží, kteří spali s lidskými ženami... Prosím na základe ktorého
textu Biblie si prišiel k názoru, že anjeli spali s ľudskými ženami? resp. dobre som to pochopil? Pozrel som si zopár prekladov
ale ani v jednom som nenašiel anjelov...
Jméno: Patrik 
Datum: 21.1.2010.20:12
Příspěvek: Z celej Biblie vyplýva, že je len jeden Boh, v akom sa u nás slovo Boh obvykle používa - Boh Stvoriteľ, Boh
Spasiteľ, Boh Utešiteľ, Boh s nami Immanuel, Boh Sudca, Boh Otec, Boh Syn - Ježiš Kristus a Duch svätý. I keď v Biblii nie je
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použitý termín svätá trojica a preto tento termín nepoužívam, Biblia nám zjavuje, že Boh je v troch osobách hneď na začiatku
Biblie. Píše sa tu, že Boh stvoril nebesia a zem. Potom sa dozvedáme, že pri stvorení bol i Duch Boží a okrem toho, že Boh
Otec tvoril nie tak ako ľudia, keď stavajú napríklad dom, ale tak, že povedal - teda Slovom. A o tom Slove nám Biblia hovorí, že
to bol Boh, ktorého poznáme pod menom Ježiš Kristus - Boží Syn. Tento Boh, ktorý je jedinečný vo vesmíre, alebo inak rodina
Boha, ktorá je jedinečná vo vesmíre a nesmrteľná má troch členov Boha Otca,Syna a Ducha svätého. Toto všetko nám zjavuje
Biblia.
Jméno: Patrik 
Datum: 21.1.2010.19:17
Příspěvek: Biblia: 1.J.5,7 "Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno." Tento text
hovorí, že sú jedno alebo že sú si rovní, rovnakí vo svojej podstate. Slovo- je napísané v 1. kap. Jána, sa stalo telom a to
Slovo bol Ježiš, ale tiež Slovo, ktoré bolo na počiatku a stvorilo tento svet bol Ježiš. Boh starého zákona, ktorý sa prihovára a
predstavuje Izraelitom ako JHVH, Elohim, Hospodin... atď je Ježiš Kristus. 1 Kor 10 1-4 1 Tm 3, 16 hovorí o Bohu zjavenom v
tele.. kázaný pohanom, horevzatý v sláve. - Ježiš. Žd 1,8 hovorí, že Syn je Boh. "Ale o o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó Bože, na
vek veku, a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti." Iz 9,6 hovorí o synovi v menách, ktorými ho nazýva ako o Bohu. 
Jméno: Patrik 
Datum: 21.1.2010.18:40
Příspěvek: Čítal som príspevky a ...neviem, či som to správne pochopil, ale v diskusii dolu ide o to či je Ježiš Kristus Boh?
Porozumel som dobre? Stručne bez toho aby som citoval Písmo: Biblia hovorí že Ježiš bol človek a Boh zároveň. Boh Nového
i Starého Zákona, Boh Izraelitov, Židov i kresťanov. A Boh, ktorý so svojím Otcom a Duchom svätým stvoril svet a všetko na
ňom. Boh, ktorý zomrel, ale pretože bol Boh, nemohol zostať mŕtvy a tak ho Boh Otec vzkriesil. A dal mu súdiť svet...
Jméno: Velbloud 
Datum: 12.12.2009.11:23
Příspěvek: Je toho mnoho, co by jsem vám asi měl ještě zdělit, spoléhám však že vaše vrozená zvědavost vám pomůže hledat
i bez další mé asistence. Následným textem vám chci pouze upřesnit část toho, co vy nazýváte "mou denominaci"Protože
Boha nemůžeme úplně znát, nemůžeme ani úplně říct, co nebo kdo Bůh je. Božskou bytost může plně pochopit a vyslovit
jedině sám Bůh. Přitom různá jména a slova, kterými hovoříme o Bohu, nejsou nepravdivá, ani nejsou synonyma, neboť podle
našeho poznání skutečně, i když neúplně, vyjadřují Boží bytost podle různého aspektu její nekonečné plnosti. Boží podstatu
lidský rozum nemůže adekvátně pochopit, a proto ji nemůže ani adekvátně odpovídajícím jménem dokonale vyjádřit. Tedy na
jakého Boha věříme, když vyznáváme "Věřím v Boha?" Písmo svaté vypráví o Bohu tak, že vypráví dějiny Božích zásahů do
světa a velkých Božích skutků, kterými Bůh řídí osud svého lidu. Z těchto dějin se dozvídáme, kdo je Bůh. Ale pochopit ho v
celé jeho podstatě je nad naše síly. Bůh přesahuje každé stvoření.Proto neustále musíme očišťovat naši lidskou řeč od toho,
co je v ní omezené, obrazné a nedokonalé, abychom Boha, který je nepochopitelný, neviditelný a neobsažitelný ,
nepřemněňovali s našimi lidskými představami. Naše lidská slova jsou vždy nepřiměřená k tajemstvím Boha. Tedy i když se o
Bohu vyjadřujeme jakýmkoli jménem, vždy je nekonečný rozdíl mezi obsahem jména a Boží podstatou. Je to výslovné učení
Svatého písma. V tomto smyslu mluví Hospodinův anděl Manuel, Samsonovou otci: "Proč se ptáš na jméno mé? Ono je
obdivuhodné" (Sdc 13, 18). Vyjádřit Boží podstatu přesahuje lidské síly, je nepochopitelná a nevyslovitelná. Pro mou víru v
pravdivost uvedeného jsem vás oslovil. Ne proto, aby jsem si chtěl cokoli dokázat. Pro vás jsem to udělal, ne pro sebe. Já
žádné stoupence svých názorů nehledám. Já sektu nezakládám.Když vidím snahu a mnohdy krásnou, mého bratra v Kristu
kterak se v něčem mýlí, nechci jej nechat narazit až na zeď, ale pokud jste se tak rozhodl, jděte a natlučte si nos. Možná
však, že za vámi půjdou další, které tím povedete špatnou cestou. Opravdu mě mrzí, že má slova berete jako útok na vás.
Kdyby jsem se uměl lépe vyjadřovat, určitě by jsem to učinil.Mějte se hezký.
Jméno: Velbloud 
Datum: 11.12.2009.08:44
Příspěvek: Z vaši reakce se mi jeví, že jste na tom hůře, než jsem původně myslel. Bůh však ví, proč vás vede , nebo nechává
vést těmito cestami. Přeji vám a návštěvníkům vašich stránek, aby jste udrželi alespoň přibližně správný směr. Netvrdím, že se
o tohle nesnažíte. Kdyby mne však bible nezajímala, necitoval by jsem z ni atd. Ať posoudí někdo třetí, my dva toho nejsme
schopni, kdo z nás se odkloňuje od biblického poselství. Závěrem vás musím ujistit, že vaše názory neútočí na nic, co by se
dalo spojovat s mým egoismem. Měl by jste jako znalý písma vědět, jak je to s tím upozorňováním na omyly v pojetí víry. K
čemu jsme všichni vyzvání, abychom učinili.Matouš 18:6  Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří,
pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Matouš 18:15  "Když tvůj bratr
zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra." Já jsem tenhle apel poslechl, nic víc. Pochopte,
že se nejedná o mě, ale o vás.
Jméno: Libor (autor stránek): Re: Velbloud 
Datum: 11.12.2009.07:53
Příspěvek: Ano, samozřejmě že se v 1. kapitole Janova evangelia mluví o Ježíši Kristu. Vím, že cokoli nezapadá do Vaší
teologie berete jako útok na svou víru. Psal jsem o tom, že Bůh se nejprve Mojžíšovi a poté Izraelcům představil svým jménem
(JHVH), a že jim řekl, že si jej tímto jménem budou připomínat od pokolení k pokolení. My jsme ale neposlechli a Boží jméno
jsme si nahradili přezdívkou Hospodin. Protože jste napsal, že Vám rozbíjím Vaši představu o tom, kdo je Bůh, napsal jsem
biblický rozbor na téma Boha a Bohů v bibli. Ale ani to se Vám nelíbilo, protože to neodpovídá Vaší představě. Pokud Vás
nezajímá, co říká bible, tak se prostě držte toho, co Vás někde naučili a čtěte pouze stránky autorů z Vaší denominace.
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Jméno: Velbloud 
Datum: 10.12.2009.19:10
Příspěvek: Ano, také tomu rozumím ve stejném smyslu jako vy. Jen musím dodat, že písmo by se asi mělo vysvětlovat, byť by
samo sebou, v souvislostech a tak aby jedno vysvětlení písma nevyvracelo jinou stať téhož písma. Jako příklad uvedu Jan 1:1
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. Jan píše, že se jedna o Boha, a je zcela zřejmé, že myslí
Ježíše Krista. Máte snad jiný názor? Ptám se opravdově, bez ironie. Pokud ano opět musím říci, že na něj máte pochopitelně
právo. Ale já mám povinnost křesťana vás upozornit v tomto případě na váš případný omyl, zvláště, pokud by docházelo k
veřejnému šíření takového omylu, k čemuž dle mne v otázce Božího jména na vašem webu dochází. (Pozor, já také vím že
jedno z Božích jmen je JHWH.) Pokud však stejně, jako například já, vnímáte v Janových slovech označení Ježíše Krista jako
Boha a to ne Boha většího nebo menšího (kdo jsem abych si troufnul posuzovat tuhle velikost?) a pokud opravdu hodláte
setrvat dle písma v monoteistické víře Deuteronomium 5:7 Nebudeš mít jiného Boha mimo mne., pak písmo klade mezi osobu
Otce a osobu Syna rovnítko a zkoumání toho jak je toto rovnítko rovné je vlastně pochybnost o pravdivosti písma. Takových
příkladu je v bibli celkem dost na to, abychom je nepřehlédli. Vy přece víte, že přijeti nauky o Trojici křesťanskou vírou je
postaveno na poznání plynoucím z písma. Že se jedna skutečně o lidem mysteriózní vlastnost Boha. Tvrdit, že co není v bibli
není pravda by mohlo například vést k popření existence jednobuněčných organismu. Věřím, že při troše dobré vůle pochopíte
co se vám snažím oznámit. Není v mém zájmu vás a vaše názory snižovat nebo sebe povyšovat. Bůh je mi svědkem, že vše
myslím pouze čistě a upřímně. Kdyby nebyl jistý otevřený dopis nějakého amerického homosexuála tak dlouhý, poslal by jsem
vám ho. Jedná se o ukázku toho, co se dá pomoci doslovné citace z bible relativně pravdivě napsat. 
Jméno: Libor (autor stránek): Re: Velbloud 
Datum: 10.12.2009.07:47
Příspěvek: Ježíš řekl, že písmo nemůže být zrušeno (Jan 10, 35) a že dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší
písmenko, ani jediná čárečka ze zákona (Matouš 5, 18). Pavel potvrzoval, že veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je
dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému
dobrému činu. (2. Timoteovi 3, 16-17).

Každé téma, o kterém píši, podkládám verši z Písma, a dávám možnost návštěvníkům stránek, aby se k nim vyjadřovali a aby
o nich se mnou a s ostatními diskutovali. Pro diskuzi by měla být základem bible, která má jako jediná pečeť Božího ducha.
Není to o porovnávání učení různých církevních denominací, ale o srovnávání s Písmem (biblí).

Brzy to bude 600 let, co Jan Hus upozornil na nesrovnalosti v učení a chování tehdejší církve vzhledem k tomu, co stojí v bibli.
Mimo jiné řekl, a já s ním souhlasím, že měřítkem pravosti učení je Bible. Jan Hus chtěl, aby mu někdo v bibli ukázal, že se
mýlí, a že pak vše odvolá a omluví se. Oni místo nějaké diskuze a vysvětlování rychle doběhli pro sirky, a udělali z něj živou
pochodeň. Přestože měl pravdu, církev dodnes neměla odvahu a slušnost to uznat, a omluvila se pouze za krutý způsob jeho
smrti (papež Jan Pavel II. - na konci roku 1999).

Nechci se nijak připodobňovat k Janu Husovi, jen mi jde o totéž - o hledání pravdy a diskuzi v rámci bible. Pokud mi ukážete,
že se mýlím, bez problémů svou chybu uznám a napravím. Pokud Vám však jde o obranu nějakého učení, diskuze je prakticky
nemožná. 
Jméno: Velbloud 
Datum: 9.12.2009.13:36
Příspěvek: Velmi oceňuji vaši upřímnost, nemíním vám upírat vaše právo, na vaše pojetí, vaši víry.Opravdu si nemyslím, že
jste ke svému konání ponoukán nějakou zlou mocnosti.Nicméně to, že na váš "nestandartní" přístup k pojetí Boha ve třech
osobách není někde na vašem webu nějak výrazněji upozorněno si vám vytknout dovolím. Pokud časem přesvědčíte dostatek
svých návštěvníků o pravdivosti vašeho vyznání, založíte tím novou sektu. Možná to víte a jdete za tím cílem vědomě, možná
jste si to neuvědomil, v každém případě zodpovědnost máte na sobě. Jako váš bratr jsem měl povinnost vás na tohle úskalí
upozornit. To je vše, Bůh vám žehnej.
Jméno: Libor (autor stránek): Re: Velbloud 
Datum: 9.12.2009.12:51
Příspěvek: Na otázku učení o "Trojici" odpovědět nemohu, protože jej neznám. Slyšel jsem několik variant vysvětlení "Boží
Trojice", ale neznám a ani nemám žádné oficiální materiály od žádné denominace a tak to nemohu relevantně posoudit či
komentovat.

Co se týče otázky rovnosti mezi Bohem - Otcem a mezi Pánem Ježíšem Kristem, navrhuji jako obvykle podívat se na to, co
říká bible:

Jan 10, 27-30:  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a
nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.  Já
a Otec jsme jedno."

Jan 14, 28:  Slyšeli jste mě říci: Odcházím a zase k vám přijdu.´ Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci,
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neboť můj Otec je větší než já .

Marek 13, 31-32:  Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani
andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.

1. Korintským 15, 24-28:  Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království
Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude
přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že
je to všechno kromě Toho, který mu to poddal.) Až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám Syn poddá Tomu,
který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.

1. Korintským 8, 5-6:  I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi - jakože je mnoho takových bohů a pánů - my
přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko , a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož
je všecko, i my jsme skrze něho.

Jan 3, 35:  Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.

Kromě toho Ježíš svého nebeského Otce nazývá svým Bohem:

Jan 20, 17:  "Nedrž mě," řekl jí Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: 
Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.´"

Zjevení Janovo 3, 12:  Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj
jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

Jméno: Velbloud 
Datum: 8.12.2009.17:42
Příspěvek: Nechápu co myslíte provokaci. Stačilo odpovědět na mou otázku jak jsem ji níže okopíroval z jiného místa vašeho
webu.Takhle jste mě nechal hledat pravdu o vás na vlastní pěst. Takže teď vím jak vidíte Ježíše vy.Já vím, že pokud by Ježíš
byl pouze člověkem, kterým pochopitelně v plném rozsahu toho označení byl, neměla by jeho oběť tu hodnotu jakou má, ale
stejné by to bylo, kdyby byl Ježíš "pouze" Bohem. Proto byl Ježíš současně plnohodnotným člověkem i plnohodnotným Bohem.
Znovu pro vás zopakuji, že pokud věřím v jediného Boha a nemohu jednoho označit jako většího a druhého jako menšího. A
tohle poznání je právě to, co jsem u vás buď přehlédl, nebo to ve vašich výkladech vůbec není, což vidím jako hlavni příčinu
vašeho důrazu na "problematiku" Boží jména, protože když obviňujete křesťany z toho, že svého Boha neznají Jeho jménem,
musím vám říct, že Bůh křesťanů se jmenuje, kromě dalších přípustných jmen a je jich mnoho i jménem Ježíš Kristus, ať to
budete nebo nebudete respektovat. A zde ten slíbený okopírovaný odkaz Jméno: Velbloud Datum: 4.12.2009.14:09 Příspěvek:
Byl jsem příliš netrpělivý a zahltil jsem vás spoustou otázek. Nebylo to dobře. Byl by jste tedy tak hodný a pokusil se mi a
případně dalším návštěvníkům objasnit zda vy věříte ve Trojici, ve smyslu jak ji vysvětluji běžně katolíci a většina protestantů?
Dosud jsem Boha totiž vnímal podobně jako oni. Ptám se proto, že si myslím, že vaše odpověď nám může usnadnit chápání
vzájemných názorů, odstranit zbytečná případná nedorozumění. Prostě, nemuseli bychom diskutovat „o koze a o voze“. Děkuji.

Jméno: Libor (autor stránek): Re: Velbloud 
Datum: 8.12.2009.07:45
Příspěvek: Celkem zbytečně provokujete. Nikdo není, nikdy nebyl a nebude jako Ježíš. Nesrovnatelný s žádným andělem,
natož pak člověkem. Jak říká Písmo v Koloským 1, 15-20: On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.
Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro
něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z
mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit
vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi.

Bible říká, že skrze Ježíše povstal svět (Jan 1, 10), že skrze něj povstalo vše, co je (Jan 1, 3).

O Ježíši Kristu se v bibli píše jako o jednorozeném Božím Synu (monogenés = jediný, jednorozený, jediný svého druhu). Ježíš
byl vždy jedinečný, a to, co udělal pro záchranu lidí je rovněž neuvěřitelné. Jít z nebe, z Boží náruče, v těle z masa a krve do
tohohle "slzavého údolí", projít si náročnou třicetiletou přípravou od svého Otce, nechat se urážet, ponižovat a nakonec umučit
- z lásky ke svému Otci a k lidem .... Není se čemu divit, co poté Bůh udělal:

Filipským 2, 6-11:  Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal
podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k
smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem
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Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je
Pán. 
Jméno: Velbloud 
Datum: 7.12.2009.17:54
Příspěvek: Napsal jste: "Ježíš o sobě nikdy neřekl, že je Bůh, ale že je Boží Syn. A Božích synů vidíme v Písmu mnoho.
Andělé, kteří se představovali jako , synové Boží, kteří spali s lidskými ženami" Znamená to tedy, že když také spím s lidskou
ženou jsem Boží syn, tedy vlastně roven Ježíši? V tomhle případě to platí asi jen pro anděly, že? Jestli vám správně rozumím,
Ježíš byl vlastně obyčejný chlápek, jako vy nebo já, který zakládal jakési učení, a vyzýval řadové rebely ve své družině, aby
pro jeho herezi získávali další stoupence.Protože pokud Ježíš nebyl kromě své lidské podstaty zároveň vtělením Boha, byl
skutečně rebelem a heretikem. Alespoň tak jsem tomu dosud rozuměl a tak mě to učili. A když píše Jan 1:1  "Na počátku bylo
Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh", tak to myslel výrazem "Bůh", také ve starozákonním smyslu, pouze onen
zprofanovaný význam toho slova? Jsem zmaten stále více. Ale vy mi to jistě pomůžete vše pochopit. Předem děkuji.
Jméno: Libor (autor stránek): Re: Velbloud 
Datum: 7.12.2009.16:38
Příspěvek: Souhlasím, mně to také přijde docela složité. Když jsem se v článku týkajícím se správné výslovnosti Božího jména
zmiňoval o bývalém bispupovi Apoštolské církve Rudkovi Bubíkovi, asi jsem měl dodat, že mu Bůh řekl, že Jehova je jeho
příjmení. Pak již mnohá místa v Písmu dostávají jasný a logický smysl.

   Ježíš o sobě nikdy neřekl, že je Bůh, ale že je Boží Syn. A Božích synů vidíme v Písmu mnoho. Andělé, kteří se
představovali jako , synové Boží, kteří spali s lidskými ženami (Genesis 6, 1-4: Když se lidstvo na zemi začalo množit a
rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.
Tehdy si  řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto
dvacet let." V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským
dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.), ti, kteří "dávali hlášení Bohu" - mezi nimi i
satan (Jób 1, 6:  Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před ; přišel mezi ně i satan.). Kromě toho
Písmo říká, že Ti, kdo se nechají vést Božím duchem, jsou Božími syny (Římanům 8, 14:  Všichni, kdo se dají vést Božím
Duchem, jsou totiž Božími syny.).

   Jestliže je  Boží příjmení, pak dává smysl, že se někdy andělé (synové Boží; ti, kteří patří do Boží rodiny) představovali
jako . Smysl dostává i Ježíšův příkaz z Matouše 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve
jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Není zde "ve jménu", jak se někdy nesprávně říká, ale "ve jméno", nebo chcete-li
doslova "do jména" (  = eis to onoma) - to znamená připojení do Boží rodiny.
Jméno: Velbloud 
Datum: 7.12.2009.15:32
Příspěvek: je to hrozně složité. Kdo se v tom má vyznat. Na jedné webové stránce , která se tváří velmi seriozně jsem našel
následující text. Nevím proč, ale předpokládám, že vy tento text rozhodně zamítnete. Nebo se pletu? JHWH = Ježíš Kristus? V
druhé knize Mojžíšově Exodu se povídá o tom jak se Bůh zjevil a představil Mojžíšovi před tím, než šel vyjednávat s faraónem.
Řekl: "Jsem ten, který jsem," což je v hebrejštině naše známé Jahve, Johva, Jehova atd. Vzhledem k tomu, že si židé špatně
vyložili přikázání " Nepoužiješ boží jméno nadarmo", tak ho pro jistotu nevyslovovali vůbec a nebo pouze ve zkrácené podobě
jako JHWH. Když byl Ježíš ukřižován, pověsili mu nad hlavu trojjazyčný nápis: Ježíš Nazaretský, král židovský. Nad hlavu
odsouzenců se umisťoval nápis, který hlásal jejich jméno a provinění - např. Jan Novák, vrah. Jak si lze všimnout, Ježíš nebyl
odsouzen za nějaký zločin, ale za svou totožnost. V latině tento nápis zněl: IEZUS NAZARETUS REX IUDAEROM, z čehož
vzniklo použitím prvních písmen ono známé INRI, které čteme na křížcích u cest a nebo na hřbitovech. Zajímavější je však
znění tohoto nápisu v hebrejštině, zní takto: Ješua Hanozri Wumelech Hajehudim. Pokud si všimnte prvních písmen, jistě vás
překvapí, že na kříži měl Ježíš napsanou svou pravou totožnost - JHWH, tedy tetragram, kterým se Bůh představil Mojžíšovi,
když se ho ptal na jméno v EX 3:14. Sám Ježíš se mnohokrát prohlásil za Boha. Např. Lukáš 22, 70. Tu řekli všichni: "Jsi tedy
Syn Boží?" On jim odpověděl: "Vy sami říkáte, že JÁ JSEM."


	127.0.0.1
	Příliš mnoho Bohů


