
Trojice  1 

Poznámky k výkladu 

Stopy Trojice ve Staré Zákoně 

SZ poselství je, že Bůh je jen jeden. Tím se zcela jasně vymezuje od 

ostatních polyteistických náboženství.  Viz Šma Israel-vyznání víry židů 

  Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. (Dt 6,4-5) 

5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou 

duší a celou svou silou.  (Již v přikázání lásky se odráží určitá trojitost) 

Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. 

Iz 45,5 

 Je zdůrazňováno, že Bůh je jen jeden, přesto zde nacházíme indicie 

k zjištění, že tento Bůh je jediný, ale, nikoliv sám.  

„Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství“ (Benedikt XVI.).- 

 

1, Bůh konverzuje v rámci vlastního Božského bytí, za použití první osoby 

množného čísla („my“): „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle 

naší podoby“ (Genesis 1:26), nebo: „Sestoupíme dolů a zmateme 

jejich jazyk“ (Genesis 11:7) Iz 6,8: Kdo nám půjde  

2 jméno Elohim -el-Bůh, him přípona pro množné číslo vyjadřující  

pomnožnost (např voda, obloha..), Adonaj  JHVH-Hospodin, Bůh Hospodin  

( Ten Božstvo JHVH) 

Spojení se nevyskytuje v první kp.Gn! Stvoření je společným dílem  

3.Boží zjevení v podobě tří andělů jež Abraham oslovuje v jednotném 

čísle ( Inspirace pro Rublevovu inkonu, budeme podrobně rozebírat 

později) 

 I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl 

za denního horka ve dveřích stanu. 2Rozhlédl se a spatřil: Hle, 

naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří 

stanu vstříc, sklonil se k zemi 3a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u 

tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.  Gn 18,1-3) 

4. Bůh je třikrát svatý: “Cherubové volali jeden k druhému: Svatý, 

svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy”(Iz 

6,3) 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/Deut/6#v5
http://www.biblenet.cz/b/Gen/18#v2
http://www.biblenet.cz/b/Gen/18#v3


 

Stopy Trojice v Novém zákoně 

 

Celý příběh Ježíše vykresluje Boha, který je interaktivně zapojen do naší 

spásy jako Otec, Syn a Duch Svatý.  

1, Ježíš je Synem, poslaným od Otce a je formován v lůně Mariině skrze 

Ducha svatého : 

Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc 

Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno 

Syn Boží. (Lukáš 1 : 35); 

2, Duch spočinul na Ježíši při křtu, když Otec vyjádřil svou lásku k Synu.  

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil 

se, otevřelo se nebe  22a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné 

podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný 

Syn, tebe jsem si vyvolil.“  (Lukáš 3:21,22);  

3. Vstupní branou k objevení Trojice je přijetí (objevení )Ježíšova božství  

Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk (dogmatické boje prvních koncilů). 

K tomu můžeme uvést několik jasných textů.A 

A, Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ 
9Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě 

neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám 

Otce? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která 

vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, 

činí své skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, 

věřte aspoň pro ty skutky! 12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří 

ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť 

já jdu k Otci. 13A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, 

aby byl Otec oslaven v Synu. 14Budete-li mne o něco prosit ve 

jménu mém, já to učiním. 15Milujete-li mne, budete zachovávat 

má přikázání; 16a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, 

aby byl s vámi navěky – 17Ducha pravdy, kterého svět nemůže 

přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s 

vámi zůstává a ve vás bude. 18Nezanechám vás osiřelé, přijdu k 

vám. 19Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, 

poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. 20V onen den poznáte, 

že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. 21Kdo přijal má 

přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, 

bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“ 

http://www.biblenet.cz/b/Luke/3#v22


22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát 

poznat nám, ale ne světu?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, 

bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme 

k němu a učiníme si u něho příbytek.“  (Jan 14,8-23). 

 

 

B. …aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i 

oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.   22Slávu, 

kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno    

23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a 

svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako 

mne.  (Jan 17,21-23 Velekněžská modlitba) 

 

C. Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se 
jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti 
podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9Proto ho Bůh vyvýšil nade 
vše a dal mu jméno nad každé jméno,   
 10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na 

nebi, na zemi i pod zemí –  11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby 
vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2,6-11 
 
Možno také srovnat SZ výpovědi vztahující se k Bohu a NZ výpovědi o 

Ježíši např  

„Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten 

první, já jsem i poslední. Iz 48, 12 

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Zj 22,13 

(Jan ve Zjevení čerpá hojně z obrazů Starého zákona) 

Člověk usiluje o to, aby se stal Bohem, ale nikdy se mu to nepodaří. Bůh 

se však stal člověkem a přebýval mezi námi. V tom je sláva Boží! V Jeho 

ponížení; přestože je větší než tento vesmír, který ho nemůže pojmout, a 

hodnotnější než cokoliv, co v něm je, stal se jedním z nás a svojí obětí 

otevřel cestu do jeho  společenství . 

 

 

 

http://www.biblenet.cz/b/John/17#v22
http://www.biblenet.cz/b/John/17#v23
http://www.biblenet.cz/b/Phil/2#v9
http://www.biblenet.cz/b/Phil/2#v10
http://www.biblenet.cz/b/Phil/2#v11


 

Svatá trojice v Bibli 

Místo, kde je přímo zmíněna sv. Trojice  je pouze jediné: 

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve 

jméno Otce i Syna i Ducha svatého, Mt 28,19 

Trojiční vyznání se objevuje i v některých  pozdravech . 

„Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého 

Ducha se všemi vámi. Amen.“ (2 Korintským 13:13). 

 Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v 

diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii 2a byli předem 

vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně 

odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost 

vám a pokoj v hojnosti.    1Pt 1,1-2 

 

Grafické vyjádření sv. Trojice 

 

Závěr: 

Jeden Bůh existuje věčně jako milující společenství tří osob. Lidským 

rozumem je to těžko uchopitelné.  Ale uvědomme si, že hovoříme 

o věčném bytí, které je nekonečně složitější, než jsme my. Aneb 

kdybychom mohli pochopit Boží podstatu, nebyl by to Bůh!       

„Každé dobro sestupuje od Boha Otce- skrze  Syna- v duchu 

svatém, zatímco  náš výstup se uskutečňuje  v Duchu svatém- 

skrze Syna- k Otci.“ Sv. Cyril alexandrijský 

http://www.biblenet.cz/b/Pet1/1#v2

