
Rozhovor tří božských osob 

 

 
 
 
Mladé tváře andělů ukazují, že nikdo nemůže být nazýván mladším nebo starším.  
V Boží trojici není dříve a později, včera a zítra, ale pouze nadčasové, věčné teď tří božských 
osob. 
 
Postavy jsou mladé a spojují sílu a půvab obou pohlaví, protože v Bohu není ani žena, ani muž 
(Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste 
jedno v Kristu Ježíši. Galatským 3, 28).  
 
V Něm, který jako Jediný je zároveň Trojjediný, není veškerá rozmanitost zrušena ani uhašena, 
ale harmonicky sjednocena. 
 



 Tři návštěvníci sedí kolem jednoho stolu, 
na kterém je jeden pohár, jediné jídlo 
společné pro všechny. Zlatě zbarvená křídla 
a modrá v jejich oděvu a pod křídly ukazují 
na jediné božstvo, které má vše společné. 
Drží stejnou poutnickou hůl, která 
naznačuje: Náš Bůh není sobecký, do sebe 
uzavřený Bůh. Naopak je to Bůh, který se 
chystá na cestu k nám. 
Když nějakou chvíli ikonu pozorujeme, 
můžeme mít pocit, že ti tři spolu hovoří 
(ovšem beze slov).  
 
A  toto téma – počáteční rozhovor- chtěl 
Andrej Rublev ve své ikoně vyjádřit. 
Je to téma „Usnesení sv. Trojice k vtělení 
Syna“.  
Tito tři tvoří „radící se společenství“, jež má 
vyústit k zásadnímu rozhodnutí. 
 
A my si můžeme být jisti, že se tak stane v 
božské harmonii, neboť oni jsou jedním 
v bytí a jedním v lásce. 
 
 



Nyní jako bychom se nacházeli u původu všech Božích myšlenek.  
 
Neboť to, co o Bohu víme, je: On se rozhodl pro svět a tím i pro člověka. A i když se jeho výtvor 
od svého tvůrce odvrací, On jej stále miluje. Jeho cílem je lidstvo zachránit.  
 
Proto dochází k tomuto vnitřnímu božskému rozhovoru. 
Proto musí být Trojicí učiněno rozhodnutí.  
Vidíme, že boj o to kde, kdy a jak spásy, ještě neskončil. Konečné rozhodnutí se chystá.  
 
Jedno se ale zdá jasné: jen a pouze s jednoznačným ANO všech tří osob chce Bůh osvobodit 
svět od veškeré démonické moci a vykoupit ho.   
Ba ještě více: Bůh má pro člověka svůj cíl.  
Chce jej pozvat k nové smlouvě se sebou samým.  
Bůh se s námi chce sjednotit- (být v jednom, v jednotě) a milovat nás rodičovskou láskou.  
To jsou myšlenky a záměry Otce.  
 
A jen jeden může toto dílo dokončit: Božský Syn Ježíš.  
Otec je připraven vytrhnout milovaného syna ze svého srdce-ať to stojí, co to stojí. 
 
Právě toto rozhodování (k ano pro člověka) nám Andrej Rublev staví před oči. Rozhodování 
Ježíše, Syna, je o to těžší, že musí být jednoznačné (nesmí zakolísat). Nepřináší mu to úspěch 
a slávu. Je to vědomé ano k životu v selhání, fiasku, smrti, ano k obětní smrti na kříži. 
 
A synova odpověď? Řekne toto Slovo - Ano- v souznění s Otcem? 
 



                                 
 

 

 Podívejme se na Boží odpověď, jak nám ji představuje ikona: 
 
           V pravém andělu můžeme vidět Ducha svatého.  
 

Vyjadřuje bezvýhradnou, neomezenou ochotu a oddanost.  
 

Výraz jeho tváře prozrazuje Utěšitele, který zaslibuje útěchu a 
utěšující blízkost (pomoc).  

 
Řečeno slovy ruského teologa, On je „dobrotivý zdroj 
laskavosti“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Se vší oddaností Duch svatý utěšuje prostřední postavu, v 
níž poznáváme Syna Božího Ježíše. 
 
Aby zachránil lidi, chce se vymanit z viditelné jednoty s 
Otcem, sestoupit na zem, pokořit se až do opuštění Bohem.  
 
Aby ho každý mohl přivítat a přijmout, chce být tím 
nejmenším ze všech, jejich služebníkem.  
 
Jako Boží Syn chce přijetím chudoby(pokoření) spasit 
všechny, kdo chtějí být osvobozeni od svého jáství a 
nelásky. 
 
 
Neobvyklá cesta, kterou chce jít Syn Ježíš!  
 
Cesta, kterou lze jít pouze v dokonalé lásce a v úplné 
jednotě s Bohem Otcem a Duchem svatým. 
 
 

 
 



 
 

Proto se anděl Ducha svatého nemůže ubránit 
pokloně Synu.  
Má přijít na svět Syn a Duch svatý ne?  
Ale ano i On bude muset přijít! Nejenže probudí Syna 
v jeho matce Marii, bude Syna vždy doprovázet, 
přivádět k němu lidi a rozlévat se na všechno a 
všechny, kdo ho čekají. Má se stát letnicemi! Ano, je 
připraven přijít na svět, aby nás všechny přivedl do 
bytí s Bohem (Božího bytí). Chce být ohněm, zářící 
Boží láskou v hojnosti! Chce zapálit lidi láskou k 
Bohu, aby se mohli shromáždit a najít mezi sebou 
jednotu, žít ve vzájemné harmonii jako bratři a sestry, 
a přinést zemi mír. Protože láska vede k jednotě. 
 
Zdá se, že rozhodování Ducha svatého k tomuto 

úkolu je již uzavřeno. Takže tohle všechno má přijít? 
 
V oděvu anděla Ducha svatého se k božské modré připojuje zelená svrchního oděvu, symbol 
nadějného života. Takto se projevuje Duch Boží. Svým jednáním oživuje vesmír, všechno 
stvoření, s cílem: shromáždit bratrský lid do mnoha bratrských sborů, aby nás spojil v jednu 
církev. 
Anděl Ducha svatého, vědom si této nekonečné hojnosti síly, se nyní přiklání k prostřednímu 
andělu s milujícím a připraveným ano. 



Prostřední anděl – ve kterém poznáváme Ježíše – 
je počáteční Slovo věčného Otce. Syn-anděl se 
otáčí k andělu Otci, naslouchající a připravený 
k odpovědi. A protože Bůh není bohem mlčícím, 
Syn čeká na slovo Otce. 
Bůh, nikoliv věčně osamělý, ale skrze Slovo tvořící, 
připravuje ve věčném harmonickém rozhovoru 
spásu pro svět. 
 
A naslouchání, jak zde vidíme, předchází mluvení. 
Nejprve naslouchat a pak z naslouchání vyvodit 
rozhodnutí. 
 
Proto zde nejsou žádné synovy námitky či 
protiřečení. Je zde naslouchající připravenost na 
obtížnou, strastiplnou cestu. 

Krvavě rudé spodní šat připomíná purpurové roucho byzantských císařů, ale také vážnost lásky, 
s níž on-Ježíš-se poslušně (vy)dává člověku.  
 
Musí pro lidi tak krutě trpět? Povede jeho cesta k oběti smíření? Je třeba to uvážit. 
 
Jeho svrchní oděv je modrý – symbol Božské vznešenosti. A to znamená: Bůh se zjevuje, 
vyjadřuje v Ježíši Kristu! 
 
 



 
  
Strom za prostředním andělem představuje strom života v ráji. 
Podle staré legendy byl golgotský kříž vyroben ze dřeva rajského 
stromu.  
 
Ponese Ježíš tento strom, tento kříž? (život i smrt) 
 
Jeho hlava se sklání doleva směrem k Otci.  
Ale jeho kolena, paže a rozevřené prsty jeho žehnajícího gesta 
směřují doprava k Duchu svatému.  
 
Jako by chtěl ukázat na toho, kdo pomáhá ze všech slabostí a 
který je božskou oporou v životě i ve smrti. 
 
(dva žehnající prsty jsou také poukazem na jeho dvojí podstatu-
božskou a lidskou – pravý Bůh, pravý člověk) 
 

 

 

 



 

   
 
Anděl nalevo sedí téměř vzpřímeně na svém trůnu.  
On je otec.  
 
Poutníkova hůl, držená téměř svisle v ruce, podtrhuje jeho 
vzpřímené držení těla. 
 
Jeho vrchní roucho v zlatě narůžovělé barvě v něm odhaluje 
původ všeho, zdroj božství, zdroj života. 
Modrá barva jeho spodního oděvu prosvítá skrz svrchní oděv.  
 
Andrej Rublev nám vykresluje skutečnost: Sláva Nebeského 
Otce je tak velká, že ji nelze skrýt. 
 
 

 

 

 



 

Viditelný je pouze malý úzký proužek jeho modrého roucha: 
On, Otec, žije v nepřístupném světle.  
Nikdo ho neviděl a ani nemůže (On jediný je nesmrtelný a 
přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a 
nemůže uvidět. 1 Timoteovi 6:16). 
 
Pro křesťanské umění bylo obzvláště obtížné zobrazit Otce 
v obrazech.  
 
Otec se nikdy lidem jako takový nezjevil. Jen ve svém 
Synovi se chce světu odhalit. 
 
Když byzantští umělci chtěli v kupolích svých kostelů 
zobrazit Nebeského Otce jako Boha a vládce, mysleli na 
Ježíšův obraz. Ten dosadili na místo nepřístupného, 
neviditelného Boha-Otce Pantokratora.  
 

Ježíš je obrazem neviditelného Boha (Koloským 1:15). 
Andrej Rublev tak také tímto způsobem poukazuje na neviditelnost a nepřístupnost Otce Boha v 
postavě vlevo: Spodní šat proto maluje jako malý úzký proužek modré, který nám jeho vrchní 
oděv nechává volný.   
 
(Je zahalen nepřístupným světlem, za kterým jej tušíme, skrze které k nám prozařuje). 



 K meditaci nad ikonou  -  Koloským 1,15-23 

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, 
 
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské 
trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 
 
On předchází všechno, všechno v něm spočívá, 
 
on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má 
prvenství ve všem. 
 
Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, 
 
aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože 
smíření přinesla jeho oběť na kříži. 
 
I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, 
 
nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl 
svaté, neposkvrněné a bez úhony  
 
– pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež 
jste slyšeli… 


