Jediný Bůh - Otec
Ježíš věděl, že je s učedníky naposledy než bude zajat. Těsně před tím než šel do Getsemanské
zahrady se modlil. Učedníci naslouchali se zatajeným dechem; byli asi ještě stále v šoku z toho, že
jim Ježíš právě umyl nohy. Když se modlil, vzhlédl vzhůru k Otci se slovy „A to je ten věčný život –
aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17:3). Dle
Ježíše jsou dva které musíme poznat: jediný pravý Bůh, a Ježíš Kristus. Ježíš považoval Otce za
toho jediného Boha a sebe za toho, kterého tento Bůh, jeho Bůh a Otec, posílá. Ježíš vyzdvihuje
tuto jednoduchou pravdu na nejvyšší míru důležitosti když říká, „To je ten věčný život....“ Jinými
slovy, věčný život závisí na porozumění toho, kdo je Bůh a kdo jeho Syn!
Apoštol Pavel píše něco podobného ve svém prvním listu Timoteovi.
„Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k
poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas...“
Jsou zde úzce spojeny dvě hlavní touhy Boha: 1) aby všichni lidé byli spaseni, a 2) aby všichni
došli k poznání pravdy. To je opět upozornění, že bychom měli opravdu nastražit uši k tomu co
bude následovat. Následně se nehovoří o všech pravdivých věcech obecně, ale o velice specifické
pravdě ke které Bůh chce, aby všichni došli: 1) Je jediný Bůh. 2) Je jediný prostředník mezi tímto
jediným Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 3) Ježíš dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi v
pravý čas.
Není zde matení rozdílu mezi Ježíšem a Bohem. Jsou zcela oddělené osoby s oddělenými funkcemi.
V pozdravech k tomuto listu (1.Tim. 1:2) je jeden Bůh Otec, a jeden Ježíš který je naším Pánem. O
pár veršů dříve (1.Tim. 1:17) je řečeno, že ten jediný Bůh je nesmrtelný a neviditelný. To znamená,
že Bůh nemůže zemřít. Třetí bod „pravdy“ kterou Pavel uvádí je, že Ježíš dal sám sebe jako
výkupné, tj. zemřel za nás. Aby Ježíš mohl zemřít musel být smrtelný. Je tedy Ježíš ten jediný
nesmrtelný, neviditelný Bůh? (Nebo snad dvojjediný či trojjediný jediný Bůh?) Nebo je tím
jediným Bohem Otec, Jahve? Je potřeba si uvědomit že naše spasení je závislé na správném
pochopení této základní pravdy! Není to vůbec složité či záhadné. Pochopí to i malé dítě.
Třetí text, který nabízí jasnou odpověď na to kdo je Bůh je 1. Kor 8:6. Kontext je modlářství a
konzumace masa, které je obětováno modlám. Pavel uznává, že na nebi i na zemi je celá řada
takzvaných bohů a pánů. „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.“
Tento text nenechává moc prostoru pro komplikované definice Boha. On je Otec který všechno
stvořil. On je zdroj, od kterého pochází všechno včetně Ježíše. On je jediný Bůh a my k němu
máme přístup skrze jednoho Pána, Ježíše Krista. Bůh stvořil vše a my máme možnost vše zakoušet
skrze Krista.
Mnoho dalších pasáží v N.Z mluví o Bohu jako Otci. K inspiraci můžou posloužit následující: Jan
1:18; 4:23-24; 6:27; 8:41-42, 54; 20:17; Řím. 1:7; 15:6; 1.Kor. 1:3; 8:6; 15:24; 2.Kor. 1:2-3; 11:31;
Gal. 1:1-4; Ef. 1:2-3 a 17; 4:6; 5:20; 6:23; Fil. 1:2; 2:11; 4:20; Kol. 1:2-3; 3:17; 1.Tes. 1:1-3; 3:13;
2.Tes. 1:1-2; 2:16; 1.Tim. 1:2; 2.Tim 1:2; Tit. 1:4; Filemonovi 3; Jakub 3:9; 1.Petr 1:2-3; 2.Petr
1:17; 2.Jan 1:3; Juda1:1; Zj. 1:5-6
Písmo jasně svědčí o tom, že pouze Otec je ten jediný Bůh. Je svrchovaným Stvořitelem všeho co
existuje. On nemá sobě rovného, tak jak Ježíš dosvědčuje (Jan 10:29; 14:18). Je nazván „jeden Bůh
a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.“ (Ef. 4:6). Před 2 000 lety zplodil
svého dokonalého Syna (druhý a poslední Adam), který měl zachránit lidstvo před zkázou. Ježíš byl
dokonale poslušný a splnil Boží plán bez chyby. Díky němu (v něm) máme dnes přístup k Otci.

