
100 Biblických důvodů proč Ježíš je Boží Syn a ne Bůh Syn nebo druhá osoba 
trojjediného Boha

Ježíš Kristus (Mesiáš) je naším Spasitelem a Vykupitelem, pomazaný, určený, potvrzený, vysoce 
vyvýšený, narozen z panny, bezhříšný Syn Boží (Lk. 1:27, 1 Pet. 2:22, Mat. 16:16). On je jediná cesta 
k Bohu (Jan 14:6) „Neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být 
zachráněni.“ (Sk. 4:12). Můžeme, ale říct na autoritě Písma že není svrchovaným Bohem. (Vždy 
ukazoval nad sebe na Boha Otce!) Zde je 100 Biblických faktů jako důkaz.

1.  On je bezhříšný Syn Boží, narozený z panny, „jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, 
člověk Kristus Ježíš“ (1 Tim. 2:5).
2.  „Syn Boha“ není synonym pro Boha a v Bibli neznamená Bůh. „Adam, ten (syn) Boha“ (Lk. 
3:38). (Když je „Syn“ napsáno s velkým S je to čistě rozhodnutí vydavatele nebo editora a neovlivňuje 
význam slova „syn“).
3.  Andělé, Adam, Šalamoun, a Ježíš byli (a jsou) všichni „synové Boha“. Ježíš byl jediný zplozen 
Bohem v lůně Marie. (Gen. 1:27, 31, 1Chron. 17:13, Mat. 1:18, Lk. 1:35, Zj. 3:14, Kol. 1:15).
4.  Bůh je unikátní. „Já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo jako já“ (Iz. 46:9). „Já jsem to, a 
není Bůh mimo mě“ (Deut. 32:39). „Ty jediný jsi Bůh“ (Žalm 86:10). Co znamená jediný?  
5.  Ježíš je „počátek Božího stvoření“ (Zj. 3:14), „prvorozený celého stvoření“ (Kol. 1:15), „obraz 
neviditelného Boha“ a  „podle obrazu toho který ho stvořil“ (Kol. 3:10)
6.   V Ježíšových prohlášeních a dalších prohlášeních Písma vidíme Ježíše jako zcela oddělenou osobu 
od Boha Otce. „Je psáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí o sobě, a svědčí o 
mě také ten, který mne poslal, Otec.“ (Jan 8:17, 18). „Věříte v Boha, věřte také ve mne“ (Jan 14:1) 
(Nezapomínejme že v Písmu je Bůh „osoba“ - Job 13:8, Heb. 1:3), to znamená že má „tvář, formu, 
podstatu). „Má zloba vzplane na mé tváři“ (Ezech. 38:18) „Hledí (Mojžíš) na Hospodinovu podobu“ 
(Num. 12:8)
7.  Apoštol Pavel který říkal že plnost Boží byla v Ježíši, také píše že křestané by měli být „naplněni 
až do vší plnosti Boží“. „Neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost“ (Kol. 1:19). „a 
tak byli naplněni (my) až do vší plnosti Boží“ (Ef. 3:19). Jak byl Bůh v Kristu? Stejně jako Kristus je 
v nás (Jan 14:10 a 17:21-23).
8.  Bůh je všemohoucí. Ježíš ne. „Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce...Já sám 
od sebe nemohu dělat nic.“ (Jan 5:19, 30)
9.  Bůh je vševědoucí. Ježíš ne. „O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině 
Otec.“ (Mk. 13:32)
10.  Bůh je všudypřítomný. Ježíš ne. Ježíš řekl že byl v Betanii když Lazar zemřel „A kvůli vám se 
raduji že jsem tam nebyl“ (Jan 11:15)
11.  Ježíš zemřel a Bůh je nesmrtelný a nemůže zemřít.  „Králi věků, nepomíjejícímu, 
neviditelnému, jedinému moudrému Bohu“ (1Tim. 1:17)   
12.  Ježíš byl pokoušen a Bůh nemůže být pokoušen. (Lk. 4:2, Jk. 1:13)
13.  Ježíš byl ve svém pozemském životě postaven níže než andělé „který byl nakrátko postaven níže 
než andělé“ (Heb. 2:9) a Bůh nemůže být níže než jeho stvoření.
14.  Ježíš a my jsme z jednoho, z toho důvodu se nestydí nazývat nás bratry (Heb. 2.11). Bůh není 
náš bratr, je náš Otec. „Tak aby on (Ježíš) byl prvorozený mezi mnoha bratřími“ (Řím. 8:29). 
„Abyste se skrze něj stali účastníky božské přirozenosti“ (2Petr 1:4).
15.  „A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím“ (Heb. 2:17)
16.  „Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem“ (Lk. 2:52)
17.  Ježíš se naučil poslušnosti. „Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím co vytrpěl“ (Heb. 5:8) 
18.  Ježíš „sám vytrpěl pokušení“ (Heb. 2:18)
19.  Ježíš byl učiněn dokonalým skrze utrpení. „Mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil 
dokonalým původce jejich záchrany“ (Heb. 2:10)
20.  Život Ježíše, tak jak je popsán v Písmu, byl život v těle který se odehrával v mezích lidské mysli a 
vůle. Klade otázky aby získal informace, cítí a projevuje překvapení, dívá se na fíkovník aby našel 



ovoce a žádné tam není. On je Spasitel, ale může toto být Bůh?
21.  Ježíš je Boží Syn a dokonalý člověk, ale zažíval život jako člověk, ze strachem, pochybnostmi a 
bolestí, a s opravdovou možností hříchu. (Bez možnosti hříchu by byl popis jeho pokušení pouze 
nesmyslným divadlem)
22.  Ježíš je druhý Adam. Adam byl stvořen z prachu země a Ježíš byl zplozen v lůně Marie, jak je 
napsáno v Mat. 1 a Lk. 1. „První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem 
oživujícím....První člověk je ze země, druhý z nebe“ (1Kor. 15:45,47)
23.  Adam byl stvořen s bezhříšnou přirozeností, ale rozhodl se svou vůlí zhřešit. Ježíš byl zplozen s 
bezhříšnou přirozeností a rozhodl se nezhřešit. „Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad , abyste šli 
v jeho šlépějích. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech“ (1Pt. 2:21-22)
24.  Ježíš Kristus zplozen z lůna panny, jako „Syn Boha“ byl geneticky stejný jako první Adam, který 
byl také Boží syn (Lk. 3:38), ale bez hříchu který Adam předal všem jeho potomkům. „Jako se skrze 
neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí 
spravedlivými“ (Řím. 5:19)

       25.  Jako jediný člověk narozen bez hříchu Ježíš byl unikátní člověk, jediný člověk způsobilý být 
Zachráncem a Vykupitelem lidstva. „Jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi 
odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění“ (Řím. 
5:18).
26.  Ježíš byl zplozen (přiveden do existence) v určitý den. „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“ 
(Žalm 2:7, Heb. 5:5) „Já budu jeho otcem a on bude mým synem.“ (2.Sam. 7:14) 
27.  Bůh je Bohem Ježíše, zrovna tak jako křesťanů „Vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu, k Bohu 
svému i k Bohu vašemu“. (Jan 20:17)
28.  Ježíš ani jednou v Písmu neřekl že je Bůh. Kdyby byl Bůh řekl by nám to. On nám řekl všechno 
co slyšel od svého Otce. (Jan 15:15) (Ježíš netrpěl falešnou pokorou jako někdy mi) 
29.  Ježíš popřel že je Bůh. „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný: Bůh“. (Mk. 
10:18).
30.  Ježíš popřel že by říkal že je Bůh. „Ty člověk děláš ze sebe Boha.“ Ježíš odpověděl, „Protože 
jsem řekl: Jsem Boží Syn“ (Jan 10:33, 36).
31.  Ježíš řekl že on a jeho Otec jsou jedno (v lásce, souhlasu, společenství), zrovna tak jako chce aby 
mi jsme byli jedno „Aby byli jedno, jako my jsme jedno“ (Jan 17:22).
32.  „Vyšel na horu, aby se pomodlil. A celou noc strávil v modlitbě k Bohu“. (V českém studijním 
překladu je „v modlitbě Boží“) (Lk. 6:12). Jestli je Ježíš Bůh, proč by se potřeboval modlit k Bohu?
33.  Ježíš měl svou vlastní vůli. Nebyl robot naprogramován k vykonání Boží vůle, ale vždy 
podřizoval svou vůli Boží vůli. (Jan 4:34, 5:30, 6:39)
34.  Nakrátko nebyla Ježíšova vůle stejná jako Boží vůle. „Můj Otče, je-li to možné, at mne mine tento 
kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty“ (Mt. 26:39, 44).
35.  Ježíš se modlil k Bohu. Jak by se Bůh mohl modlit k Bohu?
36.  Každý křesťan svědčí že Ježíš není Bůh, protože všichni říkáme že Ježíš zemřel na kříži, a Bůh je 
nesmrtelný. Bůh nemůže zemřít. (1Tim. 1:17, 6:16)
37.  Člověk potřeboval oběť bezhříšného člověka, ne Boha, ale Božího beránka. „Když tedy přišla 
skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých“ (1Kor 15:21).
38.  Ježíš ani jednou neřekl že je Bůh, ale řekl nám že je člověk a Boží Syn. „Nyní mne usilujete zabít, 
člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha.“ (Jan 8:40) „Jestliže ty, kterým se stalo 
slovo Boží nazval bohy, - a nemůže být zrušeno Písmo – proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na 
svět, říkáte: Rouháš se, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?“ (Jan 10: 35,36) 
39.  „Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka aby litoval“ (Nu. 23:19)
40.  Prorok Izajáš řekl že Mesiáš bude člověk. „Muž bolestí, který znal nemoci“ (Iz. 53:3).
41.  Prorok Jeremjáš řekl že to bude muž kdo bude sedět na trůnu Izraele. „Davidovi nebude vyhlazen 
muž sedící na trůnu domu izraelského.“ (Jer. 33:17)
42.  Prorok Jan Křtitel řekl že Ježíš je muž. „Za mnou přichází muž, který je přede mnou“ (Jan 1:30)
43.  Apoštol Petr řekl že Ježíš je „muž dosvědčený nám od Boha“ (Sk. 2:22)
44.  Apoštol Petr a král David řekli že Ježíšovo srdce bylo šťastné protože věděl že Bůh nenechá v 



záhrobí jeho duši a že jeho tělo nevydá rozkladu. (Sk. 2:24-27, 31)
45.  Petr věděl že Ježíš není Bůh, ale řekl že Bůh byl s Ježíšem. „Ježíše Bůh pomazal Duchem svatým 
a mocí....protože Bůh byl s ním“ (Sk. 10:38).
46.  Ježíš měl duši jako každý člověk. „Má duše je smutná až k smrti“ (Mk. 14:24)
47.  „Bůh je duch“ (Jan 4:24). Vzkříšený Ježíš řekl že není duch „Podívejte se, duch nemá maso a 
kosti, jako to vidíte na mně“ (Lk. 24:39)
48.  Apoštol Pavel tvrdil že Ježíš je člověk. „...dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, 
Ježíše Krista“ (Řím. 5:15).
49.  Ježíš je v evangeliích nazván „syn člověka“ 84krát a Syn Boha 28krát. Ani jednou neříká že je 
Bůh nebo Bůh Syn. 
50.  Když Ježíš vstal z mrtvých byl stále „syn člověka“. „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn 
člověka nebude vzkříšen z mrtvých“ (Mat. 17:9).
51.  Zmocněn Bohem, Ježíš po třech dnech vstal z mrtvých (ve třech dnech znovu postavil chrám 
svého těla). „Mám moc ji položit, a mám moc ji opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého 
Otce.“ (Jan 10:18) (Všemohoucí Bůh může zmocnit kohokoliv k čemukoliv).
52.  Když Ježíš odpouštěl hříchy a uzdravoval vysvětlil to následovně „Ale abyste věděli, že Syn 
člověka má na zemi moc odpouštět hříchy....Když to uviděli zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly 
slávu Bohu, který dal lidem takovou moc.“ (Mt. 9:6, 8) (Ježíš později dal tuto pravomoc i jeho 
apoštolům – Jan 20:23).
53.  Ježíše vidělo za jeho života na zemi tisíce lidí, ale Jan dvakrát říká „Boha nikdy nikdo neviděl“ 
(Jan 1:18, 1Jan 4:12).
54.  Ježíš řekl „Můj Otec...je větší nade všechny“ a  „můj Otec je větší než já“ (Jan 10:29, 14:28). Jak 
může jeden kdo je Bůh být větší než druhý který je tentýž Bůh?
55.  Ježíš řekl že jeho Otec je jediný pravý Bůh. „A to je ten věčný život – aby poznali tebe jediného 
pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17:3). Je na světě nějaké jiné náboženství 
které ignoruje jednu z hlavních (ne-li přímo tu hlavní) definici víry svého zakladatele?!
56.  Ježíš říká že není na něm určovat kdo bude sedět na jeho pravici nebo levici v jeho Království. 
(Mk. 10:40)
57.  Ježíš byl limitován v jeho moci dělat zázraky nevěrou svých příbuzných „A nemohl tam vykonat 
žádný zázrak“ (Mk. 6:5)
58.  Apoštol Pavel mluví o Kristu, který je „obrazem Božím“ (2Kor. 4:4). Obraz není totožný s tím 
kterého zobrazuje.
59.  Pavel píše „že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh“ (1Kor. 
11:3).
60.  Pavel říká že tak jako mi patříme Kristu, tak Kristus patří Bohu. „Vy jste Kristovi a Kristus Boží“ 
(1Kor. 3:23).
61.  Bible nazývá Ježíše služebníkem Boha, tak jako Abrahama, Mojžíše, Daniele, Jana a Jakuba (Iz. 
52:13, 53:11, Zach. 3:8). „Hle můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si 
oblíbil. Na něj položím svého Ducha“ (Mt. 12:18).
62.  Pavel používá slovo „Bůh“ přes 500krát a ani jednou není dokázáno že mluví o Ježíši. „Je přece 
jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš“ (1Tim. 2:5). (Toto vyznání 
nikde nezpochybňuje).
63.  V N.Z. Je slovo „Bůh“ použito přes 1300krát a z toho pouze dvakrát s určitostí o Ježíši. Nikdy ale 
„ho theos“ (ten Bůh – the God).
64.  Po Ježíšově nanebevzetí se Pavel modlil 34krát, a všechny jeho modlitby směřovaly k Bohu a ne 
k Ježíši.
65.  Pavel ani jednou nepíše abychom se modlili k Ježíši. „Modlete se za mě k Bohu“ (Řím. 15:30) „O 
své potřeby proste s vděčností Boha“ (Fil. 4:6).
66.  Pavel v šesti epištolách píše že se modlí k Bohu (ne Ježíši) (Ef. 3:14, Fil. 1:3-4, Kol. 1:3, 1Tes 
3:9, 2Kor. 9:11, Fil. 1:4). V Bibli se žádný z pisatelů N.Z nemodlí k Ježíši – pouze k Bohu ve jménu 
Ježíše. (Pouze Štěpán se modlí k Ježíši, když ho ale přímo vidí.) (Sk. 7: 59)
67.  Ježíš řekl že po tom co vystoupí k Otci tak se k němu modlit nebudeme. „V ten den se mě 



nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoliv poprosíte Otce v mém jménu, to vám 
dá“ (Jan 16:23).
68.  „Haleluja“ nebo „Aleluja“ znamená „chvála Bohu“ a v Písmu nejsou nikdy vyslovena Ježíši, ale 
jenom Pánu Bohu. (Zj. 19:1,3,4,6)
69.  Pavel řekl že ten jediný Bůh je Bůh Otec. „Pro nás je ale jediný Bůh – Otec“ (1Kor. 8:6). „Jeden 
Bůh a Otec všech“ (Ef. 4:6). Pavel byl konzistentní a nikde toto nepopírá.
70.  V N.Z je 17 veršů kde je řečeno že Otec je „jeden“ nebo „jediný“ Bůh, ale žádný verš kde by to 
samé bylo řečeno o Synu.
71.  Ježíš měl uctivou bázeň před Bohem. „Úctou k Hospodinu bude prostoupen“ (Iz. 11:3). „Byl 
vyslyšen pro svou Bohabojnost“ (Heb. 5:7)
72.  Vše co Ježíš Syn byl, měl, dělal bylo od Boha. „Já sám od sebe nemohu dělat nic“ (Jan 5:30).
73.  Ježíš říká že jeho život mu dal Otec. „Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl 
život sám v sobě“ (Jan 5:26).
74.  Ježíš říkal že po ukřižování porozumí jeho úplné závislosti na Bohu Otci. „Až vyzdvihnete Syna 
člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil Otec.“ (Jan 
8:28)
75.  Ježíš nikdy neříkal že on sám je zdrojem jeho zázračných skutků. „To Otec, který ve mně 
přebývá, on působí ty skutky“ (Jan 14:10) „Vymítám-li však démony Božím Duchem...“ (Mt. 12:28)
76.  Ježíš řekl že jeho učení pochází od Boha Otce. „Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal.“ 
(Jan 7:16)
77.  Ježíš říkal že nesvědčí sám o sobě. „Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé. Svědčí však 
o mě někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé.“ (Jan 5:31,32)
78.  Ježíš opakovaně říká že jeho autorita je delegována od Boha. „Dal mu také pravomoc konat 
soud, protože je Syn člověka“ (Jan 5:27)
79.  Ježíš uznává svou úplnou závislost na Otci ve všem co dělá. „Amen, amen, říkám vám: Syn 
nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá i Syn. 
Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá“ (Jan 5:19,20) (Pokud je Otec i Syn jeden, 
jediný Bůh je snad Bůh narcis vyznávající lásku sám k sobě?)
80.  Ježíš je několikrát v listu Hebrejům nazván kněz, nebo velekněz. Je také nazván našim 
přímluvcem a prostředníkem. Ježíš jako kněz nemůže být zároveň svrchovaný Bůh.
81.  Ježíš je také nazván apoštol ustanoven Bohem. „Hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, 
Ježíše, který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil“ (Heb. 3:1,2).
82.  Ježíši byla dána moc a sláva od Boha Otce, který má ale větší moc a slávu, protože on sám je 
původcem veškeré moci a slávy kterou Ježíš dostal. „Otec je větší než já“ (Jan 14:28)
83.  Až bude Království dokonáno Ježíš ho předá Bohu, a bude sám poddán Otci. „Až Kristus 
přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci....Až mu tedy bude všechno 
poddáno, pak se i sám Syn poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.“ 
(1Kor. 15:24, 28).
84.  Udělali jsme Ježíše vším v našich srdcích a chválách a dali jsme mu slávu která patří Bohu 
Otci. Apoštol Pavel ale píše že Bůh je všechno (1Kor. 15:28).
85.  Ježíš dostal zjevení které předal apoštolu Janovi pravděpodobně až po tom co vystoupil k Otci. 
„Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát.“ (Zj. 
1:1)
86. V Písmu je řečeno že Ježíš sedí na Boží pravici. „Kristus...usedl navždy po Boží pravici“ (Heb. 
10:12)
87.  Ježíš zvítězil takže sedí s Otcem na jeho trůnu, zrovna tak jak slibuje nám kteří vítězíme. „Kdo 
vítězí, tomu dám usednou se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na 
jeho trůnu“ (Zj. 3:21).
88.  Po nanebevzetí Ježíš stále nazývá Otce svým Bohem (dokonce 4krát v jednom verši – Zj. 3:12).
89.  Důvod proč Ježíš sedí na Boží pravici je protože je naším přímluvcem, advokátem, 
prostředníkem. „Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého“ 
(1Jan. 2:1) „Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ,aby 



se za ně přimlouval.“ (Heb. 7:25) (Přimlouvá se snad Bůh sám k sobě?) Smyslem je přistupovat k 
Bohu Otci. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6) „Kristus, sám spravedlivý, jednou 
trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu“ (1Petr 3:18).
90.  Ježíš nikdy neučil své učedníky aby se modlili k němu nebo k Duchu Svatému, ale jen a pouze k 
Otci. „Když se modlíte říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích...“ (Lk. 11:2) „Praví ctitelé budou 
uctívat Otce v duchu  v pravdě. Takové totiž Otec hledá aby ho uctívali.“ (Jan 4:23)
91.  „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha....ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev“ (Mt. 16-18) 
Ježíš zde samozřejmě neříká že církev bude postavena na Petrovi, ale na skále tohoto vyznání – že 
Ježíš je Mesiáš, Syn Boha.
92.  „Kdo by vyznal že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu“ (1Jan. 4:15)
93.  „Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku,....a tím potomkem je Kristus“ (Gal. 3:16). Je 
sám Bůh Abrahamovým potomkem?
94.  „Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.....Krista jste oblékli“ (Gal. 3:26,27). 
Tím že jsme oblékli toho jedinečného jednorozeného Syna jsme také synové.
95.  „Jsme-li však děti, jsme i dědicové – dědicové Boží a spoludědicové Kristovi“ (Řím. 8:17)
96.  „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží“ (Sk. 7:56)
97.  „A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou“ (Mt. 
24:30)   
98.  Bůh i Beránek budou světlem v novém Jeruzalémě (Zj. 21:23, 22:5). Ježíšovo „světlo“ (luchnos) 
znamená svíce, nebo přenosná lampa (Strongs Concordance) a Boží „světlo“ (photizo) znamená zářící 
paprsky. Je velký rozdíl mezi zářícími paprsky a svící, nebo přenosnou lampou.
99.  Po tom co Ježíš vládnul na zemi 1000 let bude satan propuštěn ze žaláře a přijde s Gogem a 
Magogem proti Ježíši a svatým v Jeruzalémě (Zj. 20: 7-9). A Bůh, který je stále v nebi je zachrání. 
„Ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je“ (Zj. 20:9).
100.  Všemohoucí Bůh sám stvořitel světa pak přichází, aby s námi žil a vládl nám. „Hle, Boží stánek 
s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid, Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim 
setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude“ (Zj. 21: 3,4) 
„Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno“ (Zj. 22:4) „Blaze čistým v srdci neboť 
uvidí Boha.“ (Mt. 5:8) „Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten 
Všemohoucí“ (Zj. 1:8).           


