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Abstract: 
This paper investigates the biblical basis for the Trinity and shows that Old Testament 

roots of the Trinity are difficult to detect. According to the New Testament, Jesus 

participates fully in the deity of God the Father. Although there is strong continuity 

between the Old Testament understanding of God’s spirit and the Holy Spirit in the 

New Testament, there is not a doctrine of the Trinity in the New Testament. We must 

refrain from undue speculations about the Trinity and must exercise intellectual 

modesty while affirming an economic Trinity.  
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1. Úvod 

Pre Karla Bartha je „Boh, Zjaviteľ, totožný so svojím konaním v zjavení, a tiež je totožný s 

jeho dôsledkom.“2 Pre Bartha to znamená, že učenie o zjavení musí začínať s učením o 

trojjedinom Bohu. Ako ale tvrdí Paul Althaus, Trojica môže byť založená iba na 

kristologickom a pneumatologickom základe.3 Učenie o Trojici, ktoré by malo byť 

základom učenia o zjavení, inak visí vo vzduchu. Je to jednoducho tvrdenie, na ktorom 

stoja všetky ďalšie výpovede. Zdá sa, že je tomu tak v prípade väčšiny súčasných záverov, 

                                                 
1 Do slovenčiny preložili Mgr. Adriána Biela, PhD., Inštitút kontextuálnej teológie, a Mgr. Pavel-Andrei 

Prihracki, Katedra systematickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave. 
2 Karl Barth, Church Dogmatics, vol. 1, The Doctrine of the Word of God, trans. G. T. Thomson (Edinburg: 

T&T Clark, 1960), 340. 
3 Paul Althaus, Die christliche Wahrheit: Lehrbuch der Dogmatik, 5. vydanie. (Gütersloh: Bertelsmann, 

1959), 689. 
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ktoré sú odvodené z Trojice. Učenie o Trojici sa jednoducho bez ďalšieho uvažovania 

považuje za fakt. Je to však veľmi nebezpečný krok, pretože sa podobá stavbe domu bez 

toho, aby sa najskôr vybudovali jeho základy. Barth ale vo svojich odvážnych tvrdeniach 

nie je sám. 

  Karl Rahner napríklad uvažuje, že „viera v Trojicu existovala určitým spôsobom už 

pred Kristom.“4 Rozlišuje vieru v Slovo, ktorým Boh ustanovuje, a vieru v Ducha, ktorý sa 

zmocňuje prorokov a charizmatikov. Slovo a Duch zastupujú Boha v Izraeli, hoci sú od 

neho odlišní, a pritom k nemu patria. Rahner v tomto vníma „skutočnú tajnú prehistóriu 

zjavenia Trojice v Starej zmluve“.5 Ak sa naozaj jedná o tajnú prehistóriu, tak je potom 

otvorená rôznym druhom špekulácií. Presne takémuto druhu špekulácií sa musíme 

vyhnúť, aby sme boli dôveryhodní vlastnému intelektu a iným ľuďom. Už sa toľko 

nahovorilo o „tajomstve Trojice“, že väčšina ľudí, či už veriacich, alebo neveriacich, sa 

vzdala akéhokoľvek záujmu o Trojicu. Napriek tomu sa mnohí stále zaujímajú o Ježiša, 

centrálnu postavu kresťanskej viery. 

  Ježiš a jeho vzťah k Bohu sa dostali do popredia v izraelskom a židovskom kontexte, 

a preto by mali byť najlepšie pochopené práve v tomto kontexte. Keď napríklad Ježiš 

vstúpil do Jeruzalema a zástupy kričali, „Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý 

prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach!“ (Mt 21,9 a Ž 118,26), zástup 

nelegitimizuje Ježiša iba ako Božieho posla. Tento pozdrav podľa Matúša znamená, že Ježiš 

so sebou prináša meno Hospodina; znamená to, že Boh vstupuje do svätého mesta. Tento 

spôsob prítomnosti je predobrazený v Starej zmluve. Existuje rozdiel medzi Bohom, 

ktorého „ani nebesá a nebesá nebies nemôžu obsiahnuť“ (1Kr 8,27) , a jeho menom a 

spôsobom jeho prítomnosti v chráme a v Izraeli. Keďže je Boh skrytý, jestvujú pozemské 

figúry, ktoré ho reprezentujú, ako napríklad Slovo, Múdrosť, alebo poslovia Hospodina, 

ktorí v mene Boha hovoria s ľuďmi. 

 Podľa systematického teológa Christiana Linka (*1938) „sa tu stretávame so 

starozmluvným pôvodom učenia o Trojici: sebavyjadrenie Boha v Ježišovi z Nazareta a 

jeho aktívna prítomnosť v Duchu posväcovania sú zjavenými obrazmi mena 

Hospodinovho.“6 Link potom dospieva k záveru, že korešpondujúca trinitárna teológia už 

nemusí byť v rozpore s monoteistickým vyznaním Izraela. Takéto učenie by sa mohlo 

                                                 
4 Karl Rahner, „Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte“, in Karl Rahner, 

Sämtliche Werke: Dogmatik nach dem Konzil 22/1b (Freiburg im Breisgau: Herder, 2013), 561. 
5 Rahner, „Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte“, 563. 
6 Christian Link, „Trinität im israeltheologischen Horizont“, in Der lebendige Gott als Trinität, eds. Michael 

Welker a Miroslav Volf (Gütersloh: Gütersloh Verlagshaus, 2006), 227. 



PREHODNOTENIE TROJICE 

 

42 

 

zaobísť bez metafyzického rámca ranej cirkvi vyjadreného „substanciou, podstatou 

a osobou“. Ako sme už videli, judaizmus nepopiera rôzne historické figúry, 

prostredníctvom ktorých sa božské meno stáva prítomným. Odmietnutím kultickej 

oddanosti týmto figúram sa však judaizmus chce ubezpečiť, že sú len manifestáciou 

jedného Boha a jeho príchodu. Nepovažujú sa za druhý alebo tretí spôsob božského bytia. 

Existuje len jedna božská bytosť, a to jeden Boh. Práve tu ale vidíme hranicu medzi 

starozmluvným a neskorším judaizmom a kresťanskou vierou. Hoci kresťanská viera 

vehementne potvrdila jednotu jedného Boha tým, že trvala na „homoousios“, modlením sa 

k Ježišovi trvala taktiež na kultickej oddanosti Ježišovi.  

 Vieru v Trojicu predchádzajúcu vieru v Krista, ako to naznačil Karl Rahner, alebo 

vnímať starozmluvné korene pre učenie o Trojici, ako to navrhol Christian Link, je ťažké 

odhaliť. Dokážeme rozpoznať starozmluvné korene, ktoré implikujú Ježišovo božstvo a 

tiež božstvo Ducha. Z týchto manifestácií jedného Boha je ale veľmi ťažké dospieť k 

učeniu o Trojici. Zatiaľ čo metafyzická terminológia ranej cirkvi vedie k takémuto učeniu, 

biblické svedectvo môže dospieť k učeniu o Trojici len sprostredkovane. Mali by sme sa 

preto vzdať tohto učenia, ako to robia unitári a Svedkovia Jehovovi? Ak by sme to 

dokonca aj chceli urobiť, nezavrhli by sme úplne kresťanskú tradíciu. Jednoducho by sme 

nasledovali menšinovú pozíciu, ktorá existovala počas celej histórie kresťanskej viery. 

Ohrozovali by sme tým ale našu vieru v Ježiša ako Spasiteľa. Ako potvrdil sám Ježiš a čoho 

sa vytrvalo pridŕžali teológovia ranej cirkvi, existuje jednota Otca a Syna.  

 

2. Prítomnosť Boha v Ježišovi Kristovi 

Už od počiatku Ježišovej služby bola rozhodujúcou otázka, či bol Ježiš Kristom, 

zasľúbeným Mesiášom. Keď bol Ján Krstiteľ uväznený, poslal niekoľko svojich učeníkov 

za Ježišom, aby sa ho opýtali, „či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať?“ (Mt 11,3). Ježiš 

ich odkázal na svoje slová a činy. „Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: slepí 

vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným 

zvestuje sa evanjelium“ (Mt 11,3-4). Touto odpoveďou Ježiš implicitne tvrdil, že sa v ňom 

naplnili starozmluvné zasľúbenia spojené s dobou spásy (Iz 35,5-6). Tvrdenie, že bol 

nositeľom spásy na konci vekov, sa často potvrdilo. Ježiš napríklad povedal svojim 

učeníkom: „Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. Lebo, veru, vám 

hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, 

a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli“ (Mt 13,16-17). Jeho učeníci zažívali to, čo bolo 

zasľúbené až na koniec vekov: Mesiáš prišiel. 
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Zatiaľ čo Ježiš koná, ako keby stál na Božom mieste, ako sme si už predtým všimli, a zatiaľ 

čo tiež dovoľuje „proskynesis“ (pokľaknutie), je stále len predstaviteľom Boha a nie Božím 

„self“. Jeho intímna interakcia s Bohom, ktorého nazýva Otcom, by bola inak nemožná. 

Vyznanie Ježiša ako Pána, ako „Kyriosa“, vychádza z kresťanskej viery v Ježiša ako Krista. 

Božské panstvo Krista vyjadrené v evanjeliu nemožno rozpoznať pred alebo mimo Krista. 

Domnienka, že Kristovo panstvo sa dá rozoznať v Starej zmluve alebo v spisoch 

neskoršieho judaizmu, je mylná. – Takisto by sme tu mali byť opatrní pri použití 

myšlienky preexistencie, ktorá vyjadruje presvedčenie, že Syn plne participuje na božstve 

Otca. Ako vnímavo poznamenáva Udo Schnelle: „Výpovede o preexistencii podčiarkujú 

tvrdenie Ježiša ako ľudskej bytosti a ukazujú, že jeho slová sú zároveň Božími slovami, 

jeho skutky sú súčasne Božími skutkami, že ako človek je súčasne ‘zhora’.“7 V starovekom 

Izraeli alebo v judaizme nie je nikto, kto by bol rovný Ježišovi ako ľudskej tváre Boha. 

Obaja však poskytujú kontextové pozadie pre toto panstvo, keďže bol Ježiš Židom. Ježiš 

jedinečným spôsobom spája jedného Boha s ľudstvom, stáva sa jedným s Bohom ako jeho 

predstaviteľ a súčasne plne človekom od narodenia až po smrť. Jeho ľudskosť je ale 

neočakávaným spôsobom doplnená alebo lepšie povedané pretvorená k novému životu v 

zmŕtvychvstaní a vyvýšení k Božej podstate (cf. F 2,9-11). Toto potom umožňovalo a 

dokonca vyžadovalo kultickú oddanosť Ježišovi ako Pánovi. Keď aplikujeme na Ježiša 

kritérium „homoousios“ s Bohom, platia obe výpovede aj/a. Ježiš je aj rovnakej podstaty 

ako Boh, a predsa je iný. Stretávajú sa v ňom transcendencia a imanencia, neviditeľný Boh 

sa stáva viditeľným. Ježiš je teda ľudskou tvárou Boha, Boha, ktorý je neviditeľný a 

neprístupný. 

 

3. Prítomnosť Boha v Duchu 

Aby sme dospeli k Trojici, musíme brať do úvahy tiež Ducha. Ako sme si všimli, v Starej 

zmluve je Duch takpovediac nástrojom, prostredníctvom ktorého Boh koná v ľuďoch a vo 

svete vo všeobecnosti. „Ruah Yahweh“, Boží Duch je vždy úzko spojený s Hospodinom, 

ale môže byť tiež udelený ľuďom. Umožňuje ľuďom žiť, byť zručnými, inteligentnými, 

bystrými, a nasledovať Božie cesty. Ako božská moc, Duch tiež rozhoduje medzi životom 

a smrťou nielen pri ľudoch, ale aj pri všetkých živých bytostiach. 

Medzi starozmluvným chápaním Božieho Ducha a Ducha Svätého v Novom zákone 

existuje silná kontinuita. Hneď na začiatku Ježišovej služby čítame, že Ježiš „videl nebesá 

                                                 
7 Udo Schnelle, Theology of the New Testament, trans. M. Eugene Boring (Grand Rapids, MI: Baker 

Academic, 2009), 670. 
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roztvorené a Ducha, ktorý zostupoval na Neho ako holubica“ (Mk 1,10). Ježiš obdarený 

Božím Duchom mohol vyháňať nečistých duchov. Ľudia zbadali moc a autoritu, ktorou 

Ježiš vykonával svoje skutky (cf. L 4,36). Ježiš ako Prostredník medzi Bohom a ľuďmi 

zasľubuje svojim nasledovníkom Radcu (paraklétos) alebo Utešiteľa, ktorý bude 

pokračovať v jeho aktivitách, keď už Ježiš fyzicky medzi nimi nebude prítomný. V deň 

Letníc, keď boli všetci spolu na jednom mieste, naozaj na nich zostúpil Boží Duch a „Duch 

Svätý naplnil všetkých“ (Sk 2,4).  

 Pre prvých kresťanov bolo vecným faktom to, že ich služba v slove a skutku sa diala 

v Ježišovom mene a skrze moc Ducha Svätého. Prihovárajúc sa zástupu na Letnice, Peter 

zdôrazňoval, že naplnenie proroctva daného od Hospodina Jóelovi sa splnilo: „vylejem 

v tie dni zo svojho Ducha“ (Sk 2,18; Joel 3,1). Peter vysvetlil, že Boh prisľúbil Ježišovi 

Ducha Svätého, ktorého vylial na svojich nasledovníkov. Znamená to, že Duch bol daný 

Bohom skrze Ježiša Krista. Tento Duch ako Božia životodarná sila bol samozrejme tiež 

zapojený do Kristovho vzkriesenia, ako ukazuje Pavel: „A ak prebýva vo vás Duch Toho, 

ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše 

smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“ (R 8,11). Ježiš bol vzkriesený z 

mŕtvych prostredníctvom Boha skrze Ducha a tento istý Duch dá život aj našim 

smrteľným telám, keďže v nás už prebýva.8 V dôsledku toho hovorí Pavel kresťanom v 

Ríme, že ak sú vedení Duchom Božím, sú Božími deťmi, a ak sú Božími deťmi a sú vedení 

Duchom, mali by podľa toho aj žiť (cf. R 8,13-14). Pre kresťanské chápanie Boha ako 

jedného je typické, že nie je považovaný za vzdialeného, ale aktívneho prostredníctvom 

Krista a Ducha v tých, ktorí ho nasledujú. Toto vedie opäť k starozmluvnému chápaniu, že 

Boží Duch môže byť udelený ľuďom. Ducha Svätého tak možno považovať sa spojovací 

článok medzi neprístupným Bohom a tými, ktorí sa snažia nasledovať Božie prikázania. Na 

rozdiel od Ježiša Krista však neexistuje žiadne vtelenie Ducha. Je aktívny jedine ako Boží 

zástupca v tom, že sa Slovo stalo telom (cf. L 1,35). Tak čo teda robiť s Trojicou? 

 

4. Trojičný záver 

Videli sme, že v Novej zmluve nenachádzame žiadne učenie o Trojici alebo trojičné 

formulácie. V najlepšom prípade sú tu triadické formulácie ako pri známom vyslaní 

učeníkov, keď im vzkriesený Ježiš povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. 

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha 

                                                 
8 Nicholas T. Wright, Paul’s Letter to the Romans: The New Interpreters Bible, vol. 10 (Nashville: Abingdon 

Press, 2002), kde sa v R 1,3-4 zmieňuje o vzkriesení Ježiša Duchom.  
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Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami 

po všetky dni, až do konca sveta“ (Mt 28,18-20). Podnet na premenu takejto triadickej 

formulácie na trojičnú formulu vznikol vtedy, keď kresťanstvo opustilo Palestínu a 

vstúpilo do nového náboženského a filozofického kontextu. 

 Ako už odznelo, v mnohých náboženstvách existovali trojice bohov. Často tu bol 

jeden najvyšší boh, s ktorým sa spájali dvaja ostatní, ako tomu bolo v Egypte, Babylonii a v 

Ríme s Jupiterom, Juno a Minervou. V týchto iných náboženstvách je často rodokmeňová 

trojica otca, matky a syna. Trojice boli vo všeobecnosti po vzore nukleárnej rodiny, 

spojení mužských a ženských princípov, a syn bol výsledkom tohto spojenia. Hlavou 

takejto rodiny bol často boh tvorca. Nemali by sme zabúdať, že v ranom kresťanstve 

niektorí hovorili aj o Bohu Otcovi, božskej Sofii a Ježišovi Kristovi ako o Božom Synovi. 

Preferenciu trojíc možno nájsť tiež v čísle tri, pretože predstavuje plnosť so začiatkom, 

stredom a koncom. Naznačuje tiež, že človek pozostáva z tela, duše a ducha, ako aj svet z 

neba, zeme a obklopujúcich vôd. Kresťanstvo napriek tomu napredovalo rozhodujúcim 

spôsobom nad rámec genealógie a numerických úvah. Rozvíjalo sa na trinitárnej doktríne, 

ktorá sa snažila poukázať na vnútorné a vonkajšie vzťahy medzi troma členmi Trojice, 

Otcom, Synom a Duchom Svätým. 

 Vývoj tejto doktríny sa udial za vysokú cenu. Ako pri väčšine doktrinálnych tvrdení, 

vždy existujú tí, ktorí ich odmietajú, a preto sa nezhody a rozkoly v jednote stávajú 

takmer nevyhnutnými. Je to tak aj v prípade kresťanstva. Niektoré vetvy kresťanstva 

opustili hlavnú cirkev a založili si vlastné cirkvi, ako napr. ariáni, nestoriáni a monofyziti. 

Medzi západnou cirkvou pod Rímom a pravoslávnou cirkvou na východe došlo nakoniec 

ohľadom Trojici k rozpadu. Dnes je však poľutovaniahodné, že väčšina priemerných 

kresťanov nemá o tomto učení ani základné vedomosti. Častý argument moslimov, židov a 

dokonca aj kresťanov, že učenie o Trojici znamená uctievanie troch bohov, navyše 

ukazuje, ako ľahko sa dá toto učenie zle pochopiť. Mali by sme sa potom tohto učenia 

jednoducho vzdať a pripustiť, že sme sa precenili v snahe intelektuálne pochopiť 

neprípustného a najvyššieho Boha, od ktorého sme závislí v tomto živote i budúcnosti? 

Odpoveďou musí byť jasné nie. Zároveň sa však musíme zdržať nemiestnych špekulácií a 

praktizovať intelektuálnu skromnosť – umiernenosť. Ak je Boh v nebi a my sme na zemi, 

Karl Barth túto myšlienku silne zdôrazňoval, tak môžeme poznávať Boha iba tam, kde sa 

zjavil, v ľudskej tvári, v Ježišovi Kristovi. Iba cez človeka Ježiša môžeme pristupovať k 

Bohu, pretože „ľudstvo je tým naším svätým rebríkom, o ktorom sa zmieňuje 1M 28,12, 
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ktorým sa dostávame k poznaniu Boha.“9 Iba prostredníctvom účinku a vplyvu, ktorý 

prináša život a osud Ježiša, si uvedomujeme, že Boh nás miluje. Iba skrze Ježiša získavame 

primerané chápanie Boha a Božieho diela. To znamená, že Ježiš nie je dôležitý, pretože bol 

takým efektívnym kazateľom, alebo kvôli zázrakom, ktoré vykonal, alebo svätému životu, 

ktorý žil. Ježiš má pre nás rozhodujúci význam, pretože je sprostredkovateľom 

spásonosnej činnosti Boha, ktorá je najlepšie viditeľná vo vzkriesení. Všetky spôsoby, 

ktorými sa stredovekí kresťania snažili prísť k Bohu a pochopiť Jeho vôľu alebo získať 

Boha na ich stranu, stroskotali pri dôrazne na Kristovu spásonosnú úlohu. Pre Luthera bol 

rozhodujúcim jedine Kristus.  

 Dôvod pre „jedine Kristus“ nachádzame v Božom rozhodnutí zjaviť seba jedine v 

Ježišovi. Luther si však uvedomil, že toto božské seba-odhalenie závisí od jedinečného 

vzťahu medzi Bohom a Kristom. Aby mohol Kristus úplne zjaviť Boha, nemohol byť len 

svätým alebo avatarom. Musel byť úplne a dokonale Bohom, inak by nemohol 

sprostredkovať Boha. Kristus musel byť zároveň celkovo a úplne ľudskou bytosťou, inak 

by sa nás nemohol dotknúť a identifikovať sa s nami. Iba v jednote s Otcom, ako tvrdil 

Luther spolu s Nicejským koncilom, mohol Kristus zjaviť Boha. Ako môže byť Ježiš v 

jednote s Otcom a napriek tomu nebyť totožný s Otcom patrí medzi tajomstvá Božie, ktoré 

treba obdivovať a nie ich skúmať, akoby povedal Luther. Ontologické kategórie sú pri 

vyjadrovaní existenčných hodnôt nepostačujúce. To bolo aj nedostatkom pojmu 

„homoousios“. 

 Ježiš Kristus zjavil Božiu lásku. Aký je vzťah Boha v sebe samom, čo sa snaží odkryť 

imanentná trinitárna teológia, by nemalo byť našou starosťou. Sú to jednoducho nevhodné 

špekulácie. Hovoriť o jedinom Bohu, ktorý bol od počiatku trojjediný, prekračuje hranice 

toho, čo chce biblický text povedať. Ekonomická trojičná teológia postačuje na to, aby 

ukázala, ako jediný Boh, Otec všetkých nás, konal a stále koná pre náš prospech mocou 

Ducha Svätého a prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista. V tomto bode sa odlišujeme 

od Paula Althausa, ktorý tvrdí: „Napriek tomu je nevyhnutné urobiť krok k imanentnej 

Trojici, t.j. k večnosti a podstate trojjediného Boha. Ona vyplýva z kristológie a 

pneumatológie. Vzývanie Krista a vzývanie Ducha Svätého v zásade vedie k trojičnej 

dogme.“10 Viera v Ježiša, podľa Althausa zahŕňa istotu, že spoločenstvo s Otcom je večné. 

                                                 
9 Martin Luther, “Prednášky k Listu Židom” (1517/18) in Luther’s Works, vol. 29, eds. Jaroslav Pelikan a 

Walter A. Hansen (St. Louis: Concordia Publishing House, 1968), 111. 
10 Paul Althaus, Die christliche Wahrheit: Lehrbuch der Dogmatik, 5. vyd. (Gütersloh: Bertelsmann, 1959), 

692. 
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Napriek tomu takéto večné spoločenstvo medzi Otcom a Synom nemôže vychádzať zo 

starozmluvnej tradície. Svoj pôvod má len na niektorých miestach Novej zmluvy. Či sa to 

má interpretovať doslovne alebo metaforicky, je otvorené diskusii. Švajčiarsky 

novozmluvný teológ Eduard Schweizer (1913-2006) správne tvrdí: 

 

„Preexistencia nie je v prísnom zmysle slova obsahom viery, ale načrtáva 

rozmer spásy, ktorú priniesol Kristus. [...] Teologický prínos spočíva v tom, že 

charakterizuje toho, ktorý za nás zomrel, bol vyvýšený a je prítomný v krste, 

Večeri Pánovej a hlásaní Slova ako toho, v ktorom je všetka Božia múdrosť, 

ktorá bola účinná od stvorenia, a v ktorom dochádza ku konečnej realizácii v 

spáse.“ 

 

Preexistencia nie v striktnom časovom zmysle, ale skôr v metaforickom chápaní a aj v 

existenciálnom zmysle poukazuje na dôležitosť Ježiša. Nevyžaduje rozpracovanie trojičnej 

doktríny v zmysle imanentnej Trojice. Ekonomická Trojica postačuje. Ako je to ale s 

Duchom Svätým? Vyžaduje si imanentnú Trojicu? 

Prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého je prítomnosťou a činnosťou jedného Boha 

skrze Krista alebo prítomnosť a činnosť živého Krista. O tomto vypovedá Nová zmluva. Tá 

istá udalosť môže byť pripísaná Bohu Otcu, Ježišovi Kristovi alebo Duchu Svätému. Vtedy 

sa však stretávame v Písme s Duchom ako odlišnou osobou od Ježiša. Keď Pavel hovorí o 

rôznych daroch, ktoré majú kresťania, najprv spomína Ducha Svätého ako darcu týchto 

rôznych darov (1K 12,11). To však nie je v rozpore s presvedčením, že Boh je pôvodcom a 

darcom všetkých darov, pôsobiacim v našom svete skrze Ježiša Krista a Ducha Svätého. 

Boh je prítomný a činný vo svete prostredníctvom Ježiša Krista a Ducha Svätého. Na 

základe inkarnácie je jasne daná personifikácia Ježiša z Nazaretu. Ale toto nie je prípad 

Ducha Svätého. On je predĺžená ruka Božia a/aj Krista než zosobnená osoba Trojice. Toto 

opäť vedie k ekonomickému chápaniu Trojice. Boh pôsobí vo svete a najmä v kresťanoch 

Duchom Svätým. Ako zdôrazňuje Pavel, kresťania majú dary Ducha, a očakáva sa teda, že 

budú chodiť v Duchu, čo znamená podľa Božích prikázaní. V protiklade k tomu, čo tvrdí 

Althaus, to nie je „vyznanie večnej imanentnej Trojice“, ktoré bráni splynutiu s 

akýmkoľvek panteizmom, ale je to vyznanie, že Ježiš je Kristus, vtelenie Boha. Luther 

prísne zdôrazňoval: Boh je všadeprítomný, ale nemáme ho hľadať všade, iba tam, kde sa 

sám zjavil v Ježišovi Kristovi. Pokus o vystopovanie trojičného Boha pred jeho historicko-

spásonosným a seba-zjavujúcim činom nemá žiaden existenciálny význam a musí byť 
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označený ako čistá špekulácia. Takisto by sme si mali spomenúť na dôraz Christiana Linka, 

že doktrína o Trojici by sa mohla zaobísť bez metafyzického rámca ranej cirkvi 

vyjadreného pojmami „substancia, podstata a osoba.“ Toto by tiež platilo pri rozlišovaní 

medzi imanentnou a ekonomickou Trojicou. Dôraz na ekonomickú Trojicu má za 

následok, že obvinenie z triteizmu sa stáva neudržateľným. Boha môžeme poznať osobne a 

nie iba v nejakom filozofickom zmysle, pretože Ježiš Kristus, Jeho Syn, zjavil Boha ako 

nášho Otca. A môžeme konštatovať Jeho pokračujúcu činnosť vo svete, v cirkvi a vo 

veriacich, pretože Ježiš zasľúbil Ducha Svätého ako Božieho oživujúceho, rozlišujúceho a 

vykupujúceho Ducha.  

V medzináboženskom dialógu sa diskusia s islamom a budhizmom netýka trojičnej 

identity Boha, ale sa týka toho, či nám Ježiš, Mohamed alebo Buddha môžu ukázať cestu k 

Otcovi. Tým, že začíname s Trojicou, začíname s ľavou nohou, pretože Trojica zakrýva 

viac, než odhaľuje. Je to ako postaviť koč pred koňa, pretože začína tým, čo má slúžiť ako 

prijateľný záver. Kresťanská viera však začala naopak. Vstúpila na scénu tým, že vyhlásila, 

že spása je v samotnom Kristovi. Toto vyhlásenie je dnes rovnako platné, ako bolo na 

začiatku kresťanských dejín. 

Nesmieme zabúdať na to, že doktrína o Trojici sa vyvinula iba ako následok 

kristologického uvažovania. Od začiatku až do skoro úplného konca v prvých storočiach v 

diskusii dominovala kristologická otázka: Kto je ten, koho nazývame Kristus? Keď sa 

objasnilo, že je skutočne Bohom, potom sa musela riešiť otázka, ako sa v ňom spájajú 

božské a ľudské „aspekty“. Opäť by sme mohli predpokladať, že ide v podstate o 

špekulatívnu otázku. V hre bola avšak aj spása, pretože sa čoskoro objavilo presvedčenie, 

že keby Boh v skutočnosti neprišiel k nám v Ježišovi Kristovi, nikdy by sme sa k nemu 

nemohli dostať. Iní sa však obávali, že božskosť Ježiša by bola príliš vtiahnutá do našej 

sféry a tým stratila svoju spásonosnú moc, a preto sa postavili proti „homoousios“ Krista s 

Bohom. 

Nevyriešené kristologické problémy ako aj problémy týkajúce sa Trojice siahajú späť 

k Novej zmluve, keďže Nová zmluva nemá ani konceptuálne a intelektuálne vyvinutú 

kristológiu ani konkrétnu  doktrínu o Trojici. Pre pisateľov Novej zmluvy bolo jasné, že 

Ježiš Kristus bol skutočnou ľudskou postavou, v ktorej bol Boh skutočne prítomný. Z 

dôvodu prísneho dodržiavania monoteizmu je Ježiš zriedkakedy označený ako Boh. Avšak 

raná cirkev vždy považovala Ježiša za Boha. Pavel udal smer pre dominantný prúd 

následnej kristologickej reflexie, keď tvrdil, že Ježiš Kristus, „ktorý sa podľa tela narodil z 

potomstva Dávidovho, ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych 
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ako Boží Syn“ (R 1,3n. ). Obsahuje v ňom pochopenie Kristovho dvojitého stavu, a to ako 

ľudského, tak božského. Tu je obsiahnutá dvojitá podstata Krista: ľudská a božská.  

Tvrdenie, že Kristus je plne ľudský a skutočne božský, bolo nakoniec prijaté ako doktrína 

na Chalcedónskom koncile (451), na ktorom sa znovu objavilo aj Nicejsko-

konštantinopolské vyznanie. Chalcedón uzatvoril učenie o tom, že Kristus nie je zložená 

bytosť, ale je z dvoch prirodzeností, božskej a ľudskej. Po časti o tom, že Ježiš je skutočne 

Boh a skutočne človek, koncil neuvádza, aká bola táto nová prirodzenosť, ale sa rozhodol 

vytvoriť parametre alebo hranice, mimo ktoré by už jednota nebola udržateľná. Boli 

uvedené štyri negatívne hranice: „nezmiešané“ (asynchytos) a „nepremenné“ (atreptos), 

ktoré boli ochrannými opatreniami proti Appollináriovi, ktorý učil, že Kristus je ľudská a 

božská zmes; a „nerozdelené“ (adihairetos) a „nerozlučné“ (achoristos), ktoré boli 

ochrannými opatreniami proti antiochijským tendenciám, že božská prirodzenosť iba 

prebývala v ľudskej osobe Krista. Tieto štyri negatívne hranice spolu so západným učením 

o tom, že Ježiš je skutočne Boh a skutočne človek, sa môžu javiť ako kompromis.11 Bol to 

naozaj kompromis. Cirkev nakoniec priznala, že hoci musí tvrdiť, že Ježiš Kristus je 

skutočný Boh a skutočný človek, nemôže pozitívne tvrdiť, ako by takým mohol byť. 

Mohla iba tvrdiť, a tvrdí, ako by sme nemali o tejto jednote hovoriť.  

Pokiaľ ide o Trojicu, takéto teologické obmedzenie nenastalo. Boli však špekulatívne  

pokusy odhaliť tajomstvo Trojice. Výsledkom boli špekulácie, ktoré prekročili hranice 

biblického rámca a vyvodené závery neboli pre zvedavé mysle celkovo uspokojujúce. 

Práve v dnešnej dobe, keď sa na kresťanskú vieru útočí sekulárnym zmýšľaním a 

prebudením veľkých svetových náboženstiev, tak ako nikdy predtým, by bolo dobré 

ukázať viac zdržanlivosti v trojičných úvahách. Nebolo by dostatočné vyznať, že veríme v 

jedného Boha, ktorý stvoril a udržiava všetko, čo je, ktorý nám ukázal svoje srdce v 

Ježišovi Kristovi, v Jeho vtelení? Prostredníctvom Ježišovho života a osudu Boh ukázal, že 

existuje posmrtný večný život. Tento Boh je prítomný v nás a vo svete prostredníctvom 

svojho oživujúceho a udržiavajúceho Ducha, ktorý je aj skrze svojho Syna Ježiša Krista. 

Je dostatočným tvrdením, že medzi pôsobeným Otca, Syna a Ducha Svätého jestvuje 

jednota, a nie je potrebné odhaľovať tajomstvá Trojice, hlavne čo sa týka ich vzájomného 

vzťahu a postavenia medzi sebou. Ako tvrdí Nová zmluva, rozhodujúce je, že Boh bol a je 

                                                 
11 Pozri Wolfhart Pannenberg, Jesus – God and Man, preklad. Lewis L. Wilkins a Duane A. Priebe, 2. vyd. 

(Philadelphia: Westminster, 1988), 285, kde nazval takúto formuláciu “problematickou”, pretože neberie 

do úvahy konkrétnu jednotu historickej ľudskej bytosti Ježiša ako východiska, ale vychádza z rozdielu 

medzi ľudskou a božskou prirodzenosťou. 
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činný v Kristovi pre našu spásu a že Boh je prítomný skrze svojho Ducha Svätého, aby bol 

možný život. 
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