
V ČEM SPOČÍVÁ TAJEMSTVÍ BYTÍ BOHA?  

(úvaha _ sylaby přednášky nad Nejsvětější Trojicí, P. Miki) 

 

      Dnes slavíme největší tajemství naší víry, že "Bůh jsou tři".  Trojjediný Bůh je předmětem víry 

nás křesťanů; Irové od dob sv.  Patrika měli pomůcku k pochopení tohoto tajemství přes trojlístek, jsou 

i jiné nápovědy, např.  trojité skupenství vody nebo sv.  Cyril mluvil o slunci: Bůh Otec je to hořící 

slunce.  Bůh Syn je jeho světlo a Bůh Duch svatý je jeho teplo – ale přitom je jen jedno slunce.  Boží 

trojice však není filozofický ani spekulativní dodatek k naší víře, ale je to zcela nový horizont víry, 

který nám zjevuje Ježíš slovem a činem: Otec, Syn a Duch svatý totiž odkrývají podstatu víry, že Bůh 

je láska (1 Jan 4,8.16).  Tato láska však může být žitá pouze ve společenství osob a zároveň ji Duch 

vlévá do našich srdcí ("Boží láska je vylitá do srdce skrze Ducha svatého, jehož jsme dostali" Řím 5,5). 
 

      Židé i muslimové věří v jednoho Boha, ale naše odvaha věřit v trojjediného Boha provokuje svět.  

Trojjediný Bůh je v kontrastu s Bohem poznaným na základě přirozeného rozumu (kolem roku 1350 

př. Egyptský faraón Achnaton IV. Prosadil na základě pozorování unikátnosti slunce úctu k jedinému 

bohu. Aton, což byl sluneční disk. Aristoteles ve 4. stol. před Kr. v Řecku filozoficky uvažoval o Bohu 

jako o jediném prvním hybateli a příčině).  Takto koncipované božstvo je však vzdálené od přirozeného 

světa. 
 

      Originální víru v trojediného Boha s pokorou přijímáme z nadpřirozeného zjevení Ježíše Krista, 

který je jejím emitentem Zjevitel (symbolizuje ho ryba ve třech propojených kruzích dolů).  Od něho 

víme, že jeden Bůh (jedno jméno) se zjevuje ve třech osobách.  Ježíš to komunikuje v dnešním krátkém 

evangeliu sv.  mše, kde rozptyluje pochybnosti nevíry učedníků v jeho vzkříšení a účinně tuto víru 

posílí a rozšíří.  Zde je text Mt 28,16-20: 16 Jedenáct učedníci odešli do Galileje na horu, kam jim Ježíš 

přikázal.  17 Když ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali.  18 Ježíš přistoupil k nim a řekl 

jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Jděte tedy, učte všechny národy a křtěte je ve jménu 

Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s 

vámi po všechny dny až do konce světa." 

 Ježíš přistupuje jako oslaven vlastník celého světa či kosmu ke svým učedníkům a zjevuje jim 

zcela novou situaci přes svou minulost ("byla mu dána veškerá moc od Boha"), přítomnost učedníků 

("jděte získávat učedníky") a budoucnost v jeho trvalém vztahu s námi ("já jsem s vámi ...").  Ježíš je 

vlastník světa, protože ho vykoupil, a právě v této moci posílá své učedníky získávat jiných učedníky.  

Stane se to nový přes nový iniciační obřad a novou nauku: křest čili ponořování do Božího společenství, 

křtít mají v jednom jménu tří božských osob a v efektivním uskutečňováním Ježíšových neodkladných 

slov. 
 

      Písmo nezná trojici zcela rovnoprávných osob, jak to bude definováno ve formulích víry ve 4. 

stol., ale zná už trojiční formuli jsou to tyto 3 nejvýraznější formule: 

 - "křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!" (Mt 28,19b) 

 - "Dary jsou rozličné, ale Duch je tentýž.  I služby jsou rozličné, ale Pán je tentýž.  A jsou různé účinky, 

ale Bůh, který působí všechno ve všech, je tentýž." (1 Kor 12,4-6). 

 - "Milost Pána Ježíše Krista a Boží láska i společenství Ducha ať je s vámi všemi" (2 Kor 13,13) 

 Zejména tato poslední od sv.  Pavla v 2K 13,13 je impozantním přáním: milost, láska a 

společenství jsou úžasné dary dobroty Boha, který nám sdílí sebe sama, abychom lásku a společenství 

sdíleli s jinými a nestačili si sami sobě.  Tajemství bytí BOHA tedy spočívá v SPOLEČENSTVÍ A 

SYSTÉMU VZTAHŮ OSOB ŽIJÍCÍCH V LÁSCE. 
 

      Dobrý Ježíši, děkujeme Ti, že nám dáváš poznat lásku tří božských osob.  

Od tebe máme milost, nezasloužený dar spásy a záchrany.  S tímto darem 

souvisí láska tvého a našeho Boha Otce, který tě poslal, aby zachránil přes tebe 

všech lidí.  Tvé světlo svítí, dej abychom odmítli tmu.  Mluvil jsi nám o třetím, 

který spolupracuje s Otcem a s tebou jako Duch lásky a klidu.  Proto buď sláva 

Otci i Synu i Duchu svatému věky věků.  Amen! 


