
NEBIBLICKÁNAUKAPREEXISTENCEAINKARNACE

HebrejskáPísmakonzistentněsvědčíobudoucímzplozeníBožíhoSyna,Mesiáše.Synjezaslíben,

nepreexistující.Učení,žeSynjižexistovalpředtímnežbylzázračněpočatažepouze„prošel

“MariívS.Z.nenajdeme.Právětotoučeníovtělení(inkarnaci)BožíhoSynadolidskéhotělastálo

napočátkukorupcebiblickézvěstiaipostupnémuodmítnutíjedinéhoBohaBible,JHVH,apřijetí

abstraktníhotrojosobníhoBoha.Dogmapreexistencejetakipříčinouavstupnímidveřmia

kvasemmožnostivznikukatolickétrojice.

1)PREEXISTENČNÍVERŠE

ažetosniminenízasažtakjednoduchéajednoznačné,jaksesnažípoužívatdenominačnídomy

svýmivýklady,protožeseopomíjíduchovnívýkladapodstataslovihebrejskéhosmýšlení

pisatele.JakožspjatostsvírouveSvrchovanost,Všemohoucnost,Vševědoucnosta

VšudypřítomnostBohaOtce.

◼JAN3:31-32,,PŘICHÁZÍZNEBEAJENADEVŠECHNY"

(souvstažněstejněJ6:38;J6:51;J6:58;J8:23)

„Kdopřicházíshůry,jenadevšechny.Kdojezezemě,jepozemskýamluvípozemsky.Kdopřicházíz

nebe,jenadevšechnyasvědčíotom,covidělaslyšel,alejehosvědectvínikdonepřijímá.(J3:31-32)

Připojímktomupárveršůcoduchovněavhebrejskémsmýšleníznamená,,přijítshůry"a,,od

Boha".TéžsijetřebavšimnoutjakJanmluvíotomkdoje,,zemský"amluví,,pozemsky".Téměř

podobnějakomáApoštolPavelslovaochozeníduchematělem.Duchovníchslovech,duchovním

aduševnímsmýšlení.JežíšmluvíshodněotomcoJan,žejeshůryaženeníztohotosvěta„Vyjste

zdola,jájsemshůry.Vyjsteztohotosvěta,jánejsemztohotosvěta.(J8:23)Alepochvílitosamé

vztahujenasvéučedníkyatijistojistětakénepreexistovalivnebi:,,Nejsouzesvěta,takjakojá

nejsemzesvěta.(J17:16)JežíšbyzdesilněklamalpokudbyjehoslovazJ8:23mělabýtotom,co

sekaždýdomnívá,žeznamená,alesámříká,žestejnějakoonaniučednícinejsouzesvěta.Proč?

Kvůlitomuduchovnímuočemjsemmluvil,kdyžJanmluvíotom,žetikdojsou,,zemští"mluví

pozemsky.TacíjsouzTOHOTOSVĚTA,alenetaktikdosenarodilizBoha.

,,Onijsouzesvěta,protomluvívěcizesvětaasvětjimnaslouchá.(1J4:5)

SHŮRY?

Opětduchovníslovo,nedoslovné.Protožepouzeshůry,odBoha,můžesestoupitvšelikédobréjak

pravíJakub:,,Každédobrédáníakaždýdokonalýdarjeshůry,sestupujeodOtcesvětel,uněhož

neníproměnyanizatměnízodvrácení.(Jk1:17)



ShůryodBohasestupujídobrévěci.OdNějposlányjsou.AtakiJanjeodBohaposlaný,,Objevil

sečlověkposlanýodBoha,jehožjménobyloJan.(J1:6)astejnětakchápaliiKrista,,odBoha

poslaného":„Rabbi,víme,žejsipřišelodBohajakoučitel,neboťnikdonemůžečinittaznamení,

kteráčiníšty,není-lisnímBůh.“(J3:2)

VšimněmesijakchápaliMesiáše:,,KdybytentočlověknebylodBoha,nemohlbydělatnic.“(J

9:33)

Protrinitářevelminepřípustné...,,KdybytentočlověknebylodBoha“(J9:33)Astejnětak,,nikdo

nemůžečinittaznamení,kteráčiníšty,není-lisnímBůh.“(J3:2)Nikoliv,,není-liBůh",ale,,není-li

snímBůh".

VšimněmesijakoKristumluvíJanještěpředoním,,přicházíznebe":„Rabbi,ten,kterýbyls

tebouzaJordánemaoněmžjsivydalsvědectví,hle,tenkřtíavšichnipřicházejíkněmu.“Jan

odpověděl:„Člověksinemůževzítnic,není-limutodánoznebe.(J3:26-27)

Poonomveršis,,přicházíznebe"pakpraví:,,Ten,kohoposlalBůh,mluvíslovaBoží,neboť

BůhdáváDuchabezodměřování.(J3:34)Nezapomínejmenapodivuhodnou,ažlidskou,Janovu

připomínku:,,Onmusírůst,jávšaksemenšit.“(J3:30)

Zkrátka,,shůry"nebo,,znebe"a,,odBoha",nejsoudoslovnosti,jsoutoduchovníslova.Duchovní

slovaahebrejskésmýšlení,,KřestJanůvbylznebe,nebozlidí?Odpověztemi.“(Mk11:30)Anavíc

víme,žeJežíšnemůželhátaniklamat,taknemyslíme-lisi,žeiučednícipreexistovali,takprostě

Kristabermevážně!

,,Nejsouzesvěta,takjakojánejsemzesvěta.(J17:16) 

◼JAN1:10,,SVĚTVZNIKLSKRZENĚJ"

,,Nasvětěbyl,světskrzenějvznikl,asvěthonepoznal.(J1:10)

BibleKralickámluvítrochujinýmstylem.Říká,,světskrzeněhoučiněnjest",ajetamtrošku

odlišnýpohled,aleveskrzepříbuznýtomucochceříct.Samozřejméjeto,žetammnohýmv

tomtoveršijdeoono,,skrze".SkrzeKrista,žeučiněnjest.Chápajícejejdoslovnějako,žetoKristus

jakopreexistenčníbytosttvořilsvět.CožjevšakzprvníhopohleduasvědectvíPísmanesmysl,

neboťtosámJežíšnamnohamístechpopírá(Mt19:4;Mk10:6;Luk11:40).DokoncesámOtec

JHVH(Iz42:5;Iz45:12;Iz45:18)atéžiproroci(Neh9:6;Ž146:6;Jr10:12).

„Hodenjsi,PaneaBoženáš,Svatý,přijmoutslávuaúctuimoc,neboťtyjsistvořilvšechnyvěci,ztvé

vůleexistovalyabylystvořeny.“(Zj4:11)

Jaktoviděliučedníci?

,,Kdyžtouslyšeli,jednomyslněpozdvihlihlaskBohuařekli:„PANOVNÍKU,Ty,kterýjsiučinilnebe



izemiimořeavše,cojevnich,…(SK4:24),,Kdyžsepomodlili,zatřáslosemísto,kdebyli

shromážděni"(Sk4:31)PozoruhodnéjejakvšichnisvědčíapřisuzujístvořeníBohuOtcianikdose

neopovážítvrditněcojiného.Aždodob,kdysena,,skrze"začnoutvořithypotézy.

Samozřejmě,žesetopaktýkáitřebaveršeApoštolaPavlajenžjetakévelmioblíbeným:,,Slušelo

setotižnatoho,proněhožjevšechnoaskrzeněhožjevšechno,kdyžmnohosynůpřivedldoslávy,

abyskrzeutrpeníučinildokonalýmpůvodcejejichzáchrany.(Žd2:10)

Alenenítotakjednoduché.Protožeonoslůvko,,skrze"ježjetaksobliboupřekládánojako

,,skrze",hlavnětamkamsehodídonaukypreexistence,sejako,,skrze"vůbecpřekládatnemusí,

alevolísetam.NapříkladzdeuPavlajetamvřečtinědvakrát,alejednoujepřeloženojako,,pro"

apodruhéužjako,,skrze".

G1223 διά skrze,kvůli,pro Jan1:10pakzní:

,,Nasvětěbyl,svět(PRO)nějvznikl,asvěthonepoznal.(J1:10)

,,Nasvětěbyl,svět(KVŮLINĚMU)vznikl,asvěthonepoznal.(J1:10)

ProŽidům2:10zvolímpaktakovýtopřeklad,alekdovízdatokdopřijme,pokudtotaktonení

zrovnapřeloženovjejichpřekladech...

,,kvůlikterémujestvšeckoaprokteréhojestvšecko"Jenžzapadádomnohéhokontextu,

nejenpředzvěděníKrista,jehoprvorozeníajako,,PŮVOD"BožíhostvořenízeZj3:14,kdenáš

Studijnípřekladvolíkomentář,,arché zn.počátek,aletaké:původ/prazáklad/princip!"

,,AndělusboruvLaodicejinapiš:‚TotopravíAmen,svědekvěrnýapravý,původBožíhostvoření

(Zj3:14)

Všimnisidalšívěcipřekladatelů! Řeckýtextnemáčárky!

,,svědekvěrnýaPRAVÝPŮVODBožíhostvoření"!!

,,kvůlikterémujestvšeckoaprokteréhojestvšecko"

Jetootom,pročbylvůbecsvětzbudován.Kjakémuúčelu.Zajakýmcílem?PročBůhzapočaldílo

stvořenísvětaacomělobýtjehonáplní?Ano,SynovéBoží.AKristusjetohopočátek.Počáteki

prvopočátekpročktomuvšemuvůbecdošlo.AžvKristujakožtoBožímSynovisetonaplniloa

pronějtakového,ajemupodobné,stvořenojest.KristusbylBohujedinémuStvořiteliznám

předem,protožeonjeten,kněmužvšechnostvořenísměřujeatíhne.BylBohuznámpřed

stvořenímsvětaproto,žeonjekonečnýmcílemstvoření.Právěvněmsetentokonečnýcíl

uskutečňuje.Nyníjezjevovánpohanům,neobřezaným.

 

◼ŽIDŮM1:10,,SVÝMARUKAMAZALOŽILZEMI"



,,Aty,Pane,napočátkuzaložiljsizemi,adílarukoutvýchjsouťnebesa.(BKR++Žd1:10)

VeršdomnívajícseoslovujícKrista.JenomžePaveltoneříká,,Kristu"aanioKristu.ŘíkátoOtci.

Promnohéjezmatečné,ževeršpředtímještěPavelmluvíoKristu,avšakcitujezdeslovo

DavidovokBohu.,,Pravím:MůjBože,neberměuprostředmýchdnů--tválétajsouodpokolenído

pokolení.Dávnojsizaložilzemi,nebesajsoudílotvýchrukou.(Ž102:25-26)

,,Ano,márukazaložilazemiamápravicerozestřelanebesa;volámnaněaspolečněsepostaví.

(Iz48:13)

,,výrokJHVH,kterýroztáhlnebesa,založilzemiavytvořilduchačlověkavjehonitru:(Za12:1)

◼ŽIDŮM2:7,,UČINĚNMENŠÍMANDĚLŮ"

,,Maličkojsijejmenšíhoandělůučinil,slavouactíkorunovaljsiho,austanovilsjejnaddílemrukou

svých.(Žid2:7)

Opět,zvláštěvorganizaciSJ,prýdůkazvzetíKristazpoziceanděla.Aleopět..pouzenedbalost

zkoumáníPísma.Citovanýveršvůbecnictakovéhoneříká.Opětjetojenkrouceníjejavybíránísi

jej,abynějakádoktrýna,,mohlaklapnout".CitovanýveršjecitovánímveršezŽalmu8:5-10atam

seoničemtakovémnemluví,nýbržjeplatnýnačlověkaobecně.

,,Cojestčlověk,žejsinanějpamětliv,asynčlověka,žejejnavštěvuješ?Neboučiniljsihomálo

menšíhoandělů,slávouactíkorunovaljsijej.Pánemjsihoučinilnaddílemrukousvých,všeckojsi

podložilpodnohyjeho:Ovceivolyvšecky,takéizvěřpolní,ptactvonebeské,irybymořské,a

cožkolichodístezkamimořskými.JHVHPanenáš,jakdůstojnéjestjménotvénavšízemi!(Žalm8:5-

10)

◼JAN1:15;1:27a1:30,,BYLDŘÍVENEŽJÁ" 

Jan1:15(CSP) oněmžjsemřekl:Ten,kterýpřicházízamnou,jepředemnou,neboťbyldřívenežjá."

(J1:15)

Jan1:15(BKR)oněmžjsempravil,žepomněpřišed,předšelmne;nebopřednějšíjestnežjá.(J1:15)

Studijnízdevolípřeklad,,jepředemnou".Kralickávolívýrazy,žepředešelajepřednější

(prvnější).

SLOVOpředchází G1715 ἔμπροσθεν dopředu,vpřed,napřed 

SLOVOprvnější? G4413 πρῶτος jetozajímavéslovo.(čas)první,dřívější;(prostor)přednější,

přední;(codovýzn.)první,nejváženější,hlavní,nejdůležitější,nejlepší...



Jan1:27(BKR)Tenačkolipomněpřišel,všakpředšelmne,ujehožtoobuvijánejsemhoden

rozvázatiřeménka.

Jan1:30(CSP)Totojeten,oněmžjsemřekl:Zamnoupřicházímuž,kterýjepředemnou,neboť

byldřívenežjá.‘

Jan1:30(BKR)Tentoťjest,okterémžjsemjápravil,žezamnoujdemuž,kterýžmnepředšel;

nebopřednějšíjestnežlijá.

Jepotřebaabysenatokaždýpečlivěpodívalapřemlelonyvětyněkolikrátevesvémysli.

Rozjímalnadnimi.Zajímavépakjeito,žesevJanutotoono,,prvnínebodřívější"berejako

vůbecprvnízmíňkaatakpoužíváikdyžačjeJan1:15prvnímnáznakem,jižtam,atoteprvena

počátkuJanovaevangeliapodivuhodněJanpraví,,totojetenoněmžjsemřekl".

Mysletenato.Nechcinadhazovatnějakou,,korekturu"JanovaEvangelia,alemálokdosivšímá,

pokudužsetímohání,žesynoptickypakjekJanovýmslovůmpodobnářečještěvMt3:11.....

,,Jáváskřtímvevoděkpokání;aleten,kterýpřicházízamnou,jesilnější(mocnější ἰσχυρόςG2478

velký)nežjá;jemunejsemhodenaninéstsandály.OnvásbudekřtítvDuchuSvatémaohni.(Mt

3:11)

Ano,jetocelézamotané,avšakibezsvědectvíMt3:11jennazákladěřeckéhotextuakontextu,

tamjdespíšeooznačováníKristovyvyjímečnostinadJana,než-lito,žeexistovaldřív.

◼JAN1:3,,BEZNĚHONEVZNIKLONIC"

,,Všechnovznikloskrzeněabezněhonevzniklovůbecniccoje.(J1:3)

Bezčeho?nevzniklovůbecniccojest?BezSlovaBožího.SlovaBohaŽivého.Slovavycházejícíhoz

Božíchúst.BožíslovojestsvětloalampaaKristusBožímslovemučiněnjest,neboťBůhmudal

sváslova,slovaživotaatohocomápovědět.KristusmluvilažilBožíslovovplnosti,vše,coslyšel

odOtceabyltakslovemOtce.JepozoruhodnéjaksetentoúvodJanovaprologudokážebrát

opravdunesmírnědoslovně,aletakovámoudrost,ježtéžbylaustvoření,tasechudáknechává

pouzevroviněvlastnostíBožích(Př8:22-31).

BezSlovaBohaŽivéhonevznikloniccojest.Rozjímej...

,,IřeklBůh:Budižsvětlo!Abylosvětlo.(Gn1:3)

,,Vždyťonřeklastalose.Onpřikázalauskutečnilose.(Ž33:9)

,,Trávausychá,květvadne,aleslovonašehoBohaobstojínavěky.(Iz40:8)

,,MůjDuch,kterýjenatobě,amojeslova,kterájsemvložildotvýchúst,senevzdálíodústtvých



aniodústtvéhopotomstva......(Iz59:21)

,,JeoblečendopláštězbrocenéhokrvíajehojménojeSlovoBoží.(Zj19:13)

,,Otec,kterýmneposlal,tenmidalpříkaz,comámříciacopromluvit.(J12:49)

,,slovo,kteréslyšíte,nenímoje,aleOtce,kterýmneposlal.“(J14:24)

,,..známhoajehoslovozachovávám.(J8:55)

,,Slovo,kteréjsempověděl,tohobudesouditvposledníden.(J12:48)

,,Jájsemjimdaltvéslovo(J17:14)

,,Posvěťjevpravdě;tvéslovojepravda.(J17:17)

,,JájsemtaCesta,PravdaiŽivot.(J14:6)

◼FILIPENSKÝM2:6,,ZPŮSOBEMBYTÍROVENBOHU"

CSPAčkolibylvezpůsobuBožím,nelpělnatom,žejerovenBohu(Fp2:6)

BKRKterýžjsavzpůsobuBožím,nepoložilsobětohozaloupežrovnýbýtiBohu(Fil2:6)

TěžkáPavlovaslova,aletéžhodněDuchovníslova.Musímepamatovat,žeBohunikdoneníroven.

,,Kekomumnetedypřipodobníte?Komujsemroven?pravítenSvatý.(Iz40:25)

,,Kekomumnepřipodobníteakomumnepostavítenaroveň,kekomumnepřirovnáte,abychom

sibylipodobni?(Iz46:5)

,,Pamatujtenatyprvnívěciodedávna,protožejájsemBůhajinéhonení,Bůh,anenínikdojakojá.

(Iz46:9)

Řeckéslovopro,,způsob" μορφή jetéžjakopodoba,tvar,vzhled;způsobbytí;přirozenost.

KristusčiniltocovidělčinitsvéhoOtce.Dostalpravomocčinitvěciježčiníamůžečinitpouze

Bůh.ByltěmitověcmiježmuBůhuložilkonat,,jakobyBůhsám"bylpřítomennazemi,jakobymu

bylroven,avšakjenkvůlimociježbylaKristudána.

Ačkolivbylzpůsobem,mocí,činy,božskostí,,jakoBůh"nepoložiltohozaloupež,,sečinit ἴσος

 stejný,rovný,rovnocennýBohu".Nepředvádělse,nezneužívaljiatohlavněnevesvůjprospěch

asvouslávu.Dokonceanizáchranusvéhoživota.Nepovyšovalse,žejeněkýmvíc.

◼1.KOR10:4,,BYLSKÁLOU,KTERÁPROVÁZELAIZRAELITY"



Tuatamtéžněkdozmíní,žeKristusjakojižexistujícíosobapřítomen,,bylvohnivémsloupu".....

IzraelityvšakprovázelBůh.Tozaprvé.

,,našiotcovébylivšichnipodonímoblakem"(1K10:1)

,,JHVHpakpředcházeljevednevsloupuoblakovém,abyjevedlcestou,vnocipakvsloupu

ohnivém,abysvítiljim,abyvedneivnocijítimohli.(Exo13:21)

Dalšípakvěcíjest,že,,všichnijedlitýžduchovnípokrm"a,,všichnipilitýžduchovnínápoj;pili

totižzduchovnískály,kterájedoprovázela,atouskáloubylKristus.(1K10:2-4)

Strašněvěcísezdeopomíjí.....ato,že

-pili,,duchovní"nápoja

-piliz,,duchovní"skály

zvýrazňuji,,DUCHOVNÍ"Duchovnískálaneznamenádoslovnáskála.Doprovázelajeduchovní

skálaKristus-pomazaný.Aopětsezdeidotýkámevěcipřekladu.Jednipřekládajíjako

,,doprovázela",jinízase,,zanimišla",aletakésedápřeložitjako,,pilizduchovnískály,KTERÁ

NÁSLEDOVALA"(ἀκολουθέωnásledovat).Víceřeckýchslovtamužnení.

Někdosivšakprostěvezmeto,takjakmutopřeložilinebotakjaksetohodí,alenadhloubkou

možnéhoslovaavýkladuseužnezaobírá.Nevímzdajepotřebaotomcovícepsát.Otomje

prostětřebarozjímat.CelédějinysměřujíkeKristu.Oněmtovšeje.UžodAbrahámajako

zaslíbenéhopotomka.Acelétoputovánípouští.Kjakémucíliasjakýmiduchovnímyvyhlídkami

vedlo?Izraelcipilihodněduchovního.Všechnovšakuživtédoběodkazovaloavedloktomuco

muselzjevitažJežíš.Protožebyťpiliajedlitosamé,nebylitohoschopni.

,,AlevevětšiněznichnemělBůhzalíbení;vždyťbylipobitivtépustině.(1K10:5)

Anakonecdokonceiproroci,,zkoumali,nakterýnebonajakýčasukazovalDuchKristůvvnich,

kdyžpředemsvědčiloutrpeníchurčenýchKristuaovelkéslávě,kterápřijdeponich.(1P1:11)

◼JAN17:5,,MĚLSLÁVUUOTCEDŘÍVENEŽBYLSVĚT"

Totojeprávěto,comnohýmděláproblém,jenžnevěřívBožípředurčení,plánasvrchovanost.Že

BůhužsvidinouKrista,ajejjakodokonaléhoBožíhoSyna,stvořilsvět.AtutoslávuužKristus

kdysiměl.

JakouslávuKristusnynímá,onížžádal?JakoujinounežbyvšeMesiášaKrál?Bylsnadjiž

MesiášemaKrálempředstvořenímsvěta?Ne.Aletutoslávutamjižměl.

,,TořeklIzaiáš,protožespatřiljehoslávuamluviloněm.(J12:41)



,,TotoJežíšučinilvKáněGalilejskéjakopočáteksvýchznameníazjevilsvouslávu.Ajeho

učednícivněhouvěřili.(J2:11)

,,ZJEVILSVOUSLÁVU".....ajehoučednícivněhouvěřili...JAKOVMESIÁŠESYNABOHAŽIVÉHO....

Jetohovíc,aleneberesetovůbecvpotaz:,,Protožklanětisejíbudouvšickni,kteřížpřebývajína

zemi,jichžtojménanejsounapsanávkniháchživotaBeránka,tohozabitéhoodpočátkusvěta.

(Zjev13:8)

,,Předzvěděnéhozajistépředustanovenímsvěta,zjevenéhopakvčasíchposledníchprovás.

(1Pe1:20)

,,Šelma,kteroujsividěl,bylaanení;mávystoupitzbezednépropastiajítdozáhuby;ati,kdo

bydlínazemiajejichjménonenízapsánoodzaloženísvětavknizeživota,užasnou,ažuvidí,

žetašelmabylaanení,aopětpřijde.(Zj17:8)

,,PotomřekneKráltěmposvépravici:‚Pojďte,požehnaníméhoOtce,přijmětedodědictví

království,kteréjeprováspřipravenoodzaloženísvěta.(Mt25:34)

◼JAN8:58,,DŘÍVENEŽABRAHÁM,JÁJSEM"

Příkladnéjesezdeopětpodívatdooriginálu.Řeckýtextmluvíotom,že,,PrvenežAbrahám,,byl"

AZDEUŽJEPOTŘEBASIVŠIMNOUT,žesezdenaAbrahámovuexistencipoužíváslovoprobytí,

narození,vzniknutí!

PRVENEŽABRAHÁMBYL-γίνομαιG10961.státse 2.naroditse,vzniknout3.nastat

...aleKristusvzápětíneříkátosaméřeckéslovo,žebyexistoval.

Alepokračuje  ....,JÁJSEM.ἐγώεἰμίG1510jsem(jájsemto)

Nemusímzmiňovat,žejezdepoužito,,egoeimi"hebrejsky,,anihu"anicshodnéhosvýrokem

BožímMojžíšovizkeře,,ehjeašerehje"jaksemnozífalešníučitelésnažínakroutit.

Kristusříkájediné,žeužbylMesiášempředAbrahámem.Říká,,jájsemto".TenMesiáš.Neříká

nicvícenežto,žeještědřívenežAbrahám,onjetímzaslíbenýmsemenemAbrahámovy

slibovaným.Tímpotomkem.TímnynějšímzjevenýmMesiášem.Kdybychtělpoužít,žeuž

existovalpředAbrahamem,mohlpoužíttosaméslovoγίνομαιG1096.

Říkávšakstejnývýrokjakozde,,NeboijájsemG1510člověk"(Mt8:9)nebozde,,Vzchoptese,já

jsemtoG1510,nebojtese.(Mt14:27)

Říkáúplněstejnývýrokjakýmodpovídáženěustudnynato,žeonjetímMesiášem..,,Díjemu

žena:Vím,žeMesiášpřijde,kterýžsloveKristus.Ten,kdyžpřijde,oznámínámvšecko.DíjíJežíš:Jáť



jsem,kterýžmluvímstebou."(J4:25-26)

     [EgoeimiG1510-jájsemto,kterýmluvímstebou.]

JEPSÁNO

,,ZaslíbeníbylařečenaAbrahamoviajehopotomku.Písmoneříká:‚apotomkům‘,jakobyjichbylo

mnoho,alejednásejenojednoho:‚atvémupotomku,‘atímpotomkemjeKristus.(Ga3:16)Tonení

tenpotomekježužzároveňjekdesivnebesích.TonenítenpotomekježseAbramovizachvíliprý

zjevíuMamrepředsoudemnadSodomou,kterýsezapárletprýzjevíMojžíšovivkeři,tonení

tenpotomekAbrahámův.TonenítenpotomekoněmžMojžíšprorokoval,,Bůhpovoláprorokaz

vašichbratříjakomne"kterýbysemělalezachvílipřítsesatanemojehotělo.Netoneníten

předzvěděný,předempoznanýpotomekzbederDavidových,předzvěděnýjakojehobratři

předempoznaní(Ř8:29).

SAbrahámemjakosmnohýmijinýmipasážemijdeoduchovníslova.OKristovopředzvědění

jakobudoucíhoMesiáše.KrásnýmpříklademjetakéJeremiáš.Bůhmuřekl:,,Dříve,nežlijsemtě

utvořilvnitru,znaljsemtěadříve,nežlijsivyšelzlůnamatky,posvětiljsemtěadaljsemtěza

prorokanárodům.(Jr1:5)Čisnadsedáříci,žeJeremiášpreexistoval?

2)JAKONADVŠEMIVERŠIVÝŠE,ROZJÍMATIJENADÁLEPOTŘEBAIOTĚCHTO

VERŠÍCH

prohutnýpokrmvnich,apochopenívýšeřečeného,atajemství,nechcijevykládat,alevyzývám

krozjímánínadnimivDuchuSvatém....ZvlášťeKo1:26aŘ4:17.

,,nýbržoBožímoudrosti,skrytév tajemství,kterouBůhpředvěky předurčil knašíslávě.(1K2:7)

,,kplnémupoznáníBožího tajemství,Krista,vekterémjsouskrytyvšechnypokladymoudrostia

poznání.(Ko2:2-3)

,,to tajemství,které byloodvěkůaodprvníchpokoleníukryté,nynívšakbylozjevenojehosvatým

(Ko1:26)

,,Odpočátkuoznamujibudoucnostaoddávnověku,coseještěnestalo.Říkám:Můjplánsenaplnía

každésvépřánívykonám.(Iz46:10)

,,povoláváto,conení,jakobybylo"(Ř4:17)

3)ŘÍMANŮM4:17

Jedůležitésivšimnout,žePavelmluvíoevangeliu,kterébyloskrytovBožímPlánu„před



věčnýmičasy“.ApoštolJannapsal„žeKristusbylzabitýodpočátkusvěta“(Zjev.13:8)Ikdyž

většinačeskýchpřekladůtenveršpřekládátak,abytamtospojenínebylopřímé,zatímcov

řeckémoriginále,takjakovevětšiněAnglickýchpřekladů,tospojenípříméje!Totojedůležitý

klíčkchápánípreexistencevrámcitohojakonímluvíBible,abyl„ztracenvpřekladu“.Proč? 

PavelpíšežeBůh„povoláváto,conení,jakobybylo“(Řím4:17).Jetocelkemznámýbiblický

principžeVšemohoucíoslovujeneexistujícívěcijakokdybyužexistovaly,protožebrzybudou

existovatpodleJehozáměru.BůhmluvíkAbrahámoviozaslíbenézemijakokdybyužjiměl

„Tvémusemenijsemdaltutozemi“(včeskýchpřekladechpřevedenonačasbudoucí).VJanovi

3:13Ježíšříkáže„Synčlověkajevnebi“avšakpozdějiJežíšříkáže„dosudnevystoupilkOtci“(Jan

20:17).Tenrozporjevyřešenkdyžpochopímenásledujícífakt:Ověcechsemůžeříct,žeužse

přihodilyvBožímzáměru,zatímcostáleještěčekajísvéskutečnéhistorickévyplněnív

budoucnosti.ZtohotopohleduSynjižpreexistovalvBožímysli,vBožímzáměruikdyžještě

nebylzjeven.„KdyžsiŽidpřáloznačitněcozapředurčené,mluvilotomjakoužexistujícívnebi“.

TentobiblickýažidovskýzpůsobmyšleníjevelicedůležitémítnapamětikdyžhodnotímeJanaa

dalšíveršenaznačujícíJežíšovupreexistenci.

4)TROCHUZPOHANSKÉHOSVĚTA

,,Vtělení(lat.incarnatio,doslovanarozenívtěle)znamenávstupbožskébytostidosvěta,obvykle

vlidskémtěle. 

Vhinduismusevyprávímnohopříhod,jakŠivapřicházelmezilidivlidsképodoběazkoumal

jejichochotuobětovat.Takévřeckéalatinskémytologiisevelmičastohovoříotom,jakbohové

vstupujídolidskýchdušínebopřicházejínasvětvlidsképodobě."

,,ZlůnaMūrti,DakṣovydceryaDharmovyženy,seinkarnovalvpodobĕNara-Nārāyaṇa,

nejvĕtšíhozmudrců,asvýmvlastnímpříkladem..."

,,RámajepovažovánzavtěleníbohaVišnuadolidsképodoby."

,,DlehinduistůjeBuddhapovažovánzadevátévtěleníBohaVišnua,Bohaudržovatele,kterýse

inkarnovalnazemiproobnovu..."

,,SámBůhsestoupil(inkarnovalse)jakoavatarVámanadévaapožádalkráleBalihoopouhý

kousekvesmíru.Tenmuvyhověl,inkarnovanýBůhsvýmitřemikrokyopětspojilprostorpro

vládupolobohůvjedencelek."

Platón věřilvpreexistenciduše. Myslelsi,žeserodímeseznalostmizpředchozíhoživota,kterýje

přinarozeníutlumenýamusíseznovunaučit.Tojeičastývýkladazdůvodnění,pasujícejejna

Krista.

Totojeto,cobylovsáknutonaBibli....



5)COSVĚDČÍBIBLEOMESIÁŠI?

PředpovídalasnadHebrejskáPísmaSynaBožího,kterýužexistovaljakonebeskábytostakterýse

mělvzdátvědoméhoživotavnebi,abysestalčlověkem?Několikpasážípředpovídajících

Mesiáše. 

„Apoložímnepřátelstvímezitebeaženuamezisímětvéasímějejí(Krista);onotoběrozdrtíhlavu

atyjemurozdrtíšpatu.(Gen.3:15)

Tentoveršukazuje,žeMesiášmábýtpotomekženyajakotakovýpřicházídoexistencepotomco

jižexistujepředek.Navíctonepřátelstvíjevtudobuještěvěcbudoucnosti.

„Vidímho,nenítoteď,sledujiho,nenítohned:vyjdehvězdazJákoba,povstanežezlozIzraele...

“(Nu.24:17)

„Ustanovímjimprorokazjejichbratříjakojsity(Mojžíš)“(Dt.18:18)Totoproroctvíjedvakrát

citovánoveSkutcíchapoštolůsvědčícíotomjakjedůležité.(3:27,7:32)Spasitelmátedymít

původvrodiněIzraele,prorokjakoMojžíš.Jakmatoucí,bazavádějící,pokudbypakBůhposlal

Mesiáše,kterýbymělpůvodještěpředstvořenímsvěta,nebobybyldokonceodvěčnosti,bez

původu,dokoncesamotnýStvořitelčiArchanděljakvěříjiní! 

„IvzejdeproutekzpařezuJišajovaavýhonekzjehokořenůponeseovoce“(Iz.11:1)Naplněníje

dosvědčenoveZjevení22:16:„JájsemkořenarodDavidův,jasnáhvězdajitřní“.TakžeJežíš,jako

kořen,pocházízesemenaJišajovaapozdějiDavidova.Vycházíztohopařezu,rodu,anenítam

naroubovánzvenčíjakopreexistujícíbytost. 

JerodokmenKristůvpravýmrodokmenjehoexistence?Vpřípaděpreexistencenení.Neboťjest

dotohotorodokmenupouze,,vsunut",naroubován,alejehopravýpočátekjestmimolinii

DavidovuiAbrahámovudávnopřednimi.  

,,...dámpovstattvémupotomkupotobě,kterýbudezetvýchsynů,aupevnímjehokrálovství.On

mipostavídůmajáupevnímjehotrůnnavěky.Jábudujehootcemaonbudemýmsynem."(1Pa

17:11-13)[,,Budu"-časbudoucí]

PrvníAdambylstvořenjakodokonalýčlověk..........druhýAdambypakmělbýtsámBůhči

preexistujícíArchanděl?,,KralovalapaksmrtodAdamaaždoMojžíšetakéinadtěmi,kteříž

nehřešilikupodobenstvípřestoupeníAdamova,kterýžjestPŘEDOBRAZTOHOBUDOUCÍHOAdama.

(Řím5:14)

,,Takťipsánojest:UčiněnjestprvníčlověkAdamvdušiživou,aleposledníAdamvducha

obživujícího.(1Kor15:45)

Jakpakbyhoďábelmohlpokoušetaptátsejej,,jsi-liSynBoží,kdyžseznaliapraliseprýspoluo



Mojžíšovotělo?Neníněkýmkdobybyljentak,,naoko"pokoušensatanempopichujícímjej

věrolamnouotázkou,,jsi-liSynBoží",kdyžobabydobřevěděli,žejímjejižodstvoření.

MESIÁŠ,,muselbýtvevšemučiněnpodobnýbratřím"(Žd2:17),,vevšempřipodobněnbýtiměl

bratřím"..AnitrinitárníinkarnovanýBůh,anipreexistujícíinkarnujícíanděl,nictakového

nemůžesplnit.Neboťnení,,vevšem"podobný.

,,takabyonbylprvorozenýmezimnohabratřími;(Ř8:29)

,,ProrokavámvzbudíPán,vášBůh,zvašichbratrůjakovzbudilmne;tohobudeteposlouchatve

všem,cobyvámřekl.(Sk3:22)

,,MužiIzraelští,slyšteslovatato:JežíšetohoNazaretského,mužeodBohazveličenéhomezivámi

mocmiazázrakyaznameními,kteréžčinilskrzeněhoBůhuprostředvás,jakoživysamivítetohoto

muže,vydanéhopodleustanovenéhoúradkuapředzvěděníBožího,jsteskrzerucebezbožníkůpřibili

nakřížaodstranili.(Sk2:22)

,,Každývelekněz,kterýjebránzlidí,býváustanovenprolidivBožíchvěcech,abypřinášeldarya

obětizahříchy.(Žid5:1)

Cojevšakradikálníproblémpreexistenceiinkarnace?Nenítoto,žejejenzávanodRe-inkarnace,

aležesamavíravpreexistencičiníobrovskýproblém.NesedíscelýmPísmem.Mámezeryjichž

sivěřícívnínechtějívšímat.Protočinítakovéproblémyatakovourůznorodostdenominacía

výkladů.Trojice,modalismus,archandělstvíaj.Ajetéžtím,pročžidéimuslimovédodnes

odmítajíprosamouřeckouteologiiMesiáše,SynaBohaŽivého.Víravne-preexistencivšakje

neuvěřitelněkonzistentníscelouBiblí..

JménemKristovýmBohubuďsláva..

T.Marek


