
A večný život spočíva v tom, aby po-
znali Teba, jediného pravého Boha,  

i (toho) ktorého si poslal, Ježiša Krista. 
(J 17,3) 

 

 

 

PPOOZZNNAANNIIEE......  
 

––  oottáázzkkaa    ŽŽIIVVOOTTAA    aa    SSMMRRTTII  
 

MMaarreekk  BBEEEEMM  

  Tretie, upravené a doplnené vydanie 
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P á r  o t á z o k  k  t i t u l u  k n i h y  

PPrreeččoo  ppoozznnaanniiee  ??    NNaaččoo  hhľľaaddaaťť  pprraavvdduu  ??  

Lebo: 

1. podľa JEŽIŠA KRISTA, Božieho Syna, je (správne, pravdivé) poznanie Boha – jedi-
ného pravého, a poznanie toho, ktorého Boh poslal – Ježiša Krista, podmienkou 
(aj známkou) večného života (J 17,3), 

2. a podľa JANA HUSA „super omnia vencit veritas“ („pravda víťazí nad všetkým“). 

AAllee  kkddee  hhľľaaddaaťť  ttúú  pprraavvdduu,,  ooddkkiiaaľľ  ččeerrppaaťť  ččiissttéé,,  tt..jj..  pprraavvddiivvéé  ppoozznnaanniiee??  

Určite nie zo znečisteného, ale iba zo zaručene čistého zdroja, teda priamo z prame-
ňa; lebo iba „ex fonte pura defluit aqua“ (iba „z prameňa vyteká čistá voda“; tou čis-
tou vodou je hľadaná pravda – pravé poznanie). 

Preto za poznaním, za pravdou vždy iba „ad fontes“  („k prameňom“) ! 

Kto to skúsi, iste dá za pravdu HIERONYMOVI, ktorý prehlásil: „Cotemnet rivulos, cum 
coeperit haurire de fontibus“ („kto sa napije z prameňa, odmieta piť z potokov“). 

AAkkoo  ssaa  vvššaakk  ddoossttaaťť  kk  pprraammeeňňuu??  

Cesta k prameňu (poznania) smeruje vždy proti prúdu (tradícií, konvencií a dogiem). 
Ale „proti proudu plouti těžko“, konštatuje JAN ÁMOS KOMENSKÝ. 

AA  ssttoojjíí  ttoo  vvôôbbeecc  zzaattoo,,  ddaaťť  ssaa  ťťaažžkkoouu  cceessttoouu  ——  pplláávvaaťť  pprroottii  pprrúúdduu  ——  
kkvvôôllii  pprraavvddee??  

Isteže, veď tu predsa IDE O ŽIVOT, dokonca O ŽIVOT VEČNÝ ! 

A inou alternatívou môže byť iba: nepoznanie Boha, odmietnutie evanjelia 
Ježiša Krista – a následná smrť, večné zahynutie, definitívna záhuba (2Tes 
1,8.9). 

 

ISBN  80–89029–50–7 

JJee  pprraavvddaa,,  ččoo  ttvvrrddíí  ttiittuull  tteejjttoo  kknniihhyy??   

PPoozznnaanniiee jjee tteeddaa nnaaoozzaajj oottáázzkkoouu  žžiivvoottaa  aa  ssmmrrttii  !!
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Pár poznámok k tomu, čo bolo povedané o úlohe rozumu pri poznávaní Boha a Jeho 
Pravdy: v gréckych textoch NZ je použitých niekoľko výrazov, ktoré možno prekladať na-
ším slovom „rozum“; rôzne preklady do slovenčiny a češtiny však používajú na ich pretl-
močenie rozličné (nie vždy najvhodnejšie) výrazy. Príklady: 

1. noys (= rozum, resp. schopnosť poznávania rozumom – „orgánom intelektu“; tiež 
zmýšľanie: napr. metanoia znamená zmena zmýšľania). Výraz noys je použitý v texte: 
…Jeho (Božia) večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním (rozumom) po-
znáva zo stvorených vecí (R 1,20 – podľa 1.1). 

2. dianoia (dia- = skrze, cez; noys = rozum, rozmýšľanie). Tento výraz je použitý napr. 
v texte: …Syn Boží prišiel a dal nám rozum poznať Toho pravého… (1J 5,20 – podľa 1.2). 
(Ako vyplýva z pokračovania textu, „Ten pravý“ je Boh – Otec Ježiša Krista). 

Pre porovnanie uvediem tu aj výrazy použité v tomto texte v niektorých iných prekla-
doch: schopnosť (1.1), myseľ (1.3), schopnosť poznať (1.4), schopnosť rozoznávať (1.5), 
smysl (1.6), schopnost rozeznávat (1.7), rozumovú schopnosť (1.8), der Sinn (1.9), under-
standing (1.10). 

3. synesis (= usudzovacia schopnosť, „ostrovtip“, teda vlastne „správne, dokonalé pou-
žívanie rozumu“). Výraz synesis použil napr. apoštol Pavel vo svojom liste kolosenským 
kresťanom: …chcem …aby prišli (kresťania, o ktorých sa tu Pavel zmieňuje) ku všetkému 
bohatstvu dokonalého chápania (t.j. „chcem, aby získali dokonalú schopnosť rozumného 
usudzovania…“), k porozumeniu Božieho tajomstva… (Kol 2,2).  

• ad 2. Slová „pravdivý“ a „biblický“ by mali byť synonymá. Občas však nastane prob-
lém: napr. niekto vezme izolovaný výrok z Biblie (teda výrok „biblický“) a s jeho 
pomocou dokazuje „nebiblickú pravdu“ (t.j. nepravdu) alebo „rozpornosť“ v Božom 
slove. Ale biblický výrok (záver) nikdy nemôže byť ani nepravdivý ani rozporný. Ak 
sa takým zdá byť, potom treba vziať do úvahy kontext, a to nielen bezprostredný (su-
sedné verše, príslušnú kapitolu), ale kontext širší, dokonca kontext celej Biblie. To, 
pravdaže, predpokladá poznanie celej Biblie, nie iba väčšieho či menšieho „výberu“ 
z nej. Vyžaduje si to teda kus práce – vytrvalosť, sústredenosť, systematickosť, ale aj 
isté vedomosti, najmä z exegézy a hermeneutiky (o tej si niečo povieme neskôr). 

Také sú teda hlavné princípy práce pri hľadaní Božej Pravdy – taká je „straté-
gia“ tejto práce. Ostatné otázky, t.j. otázky metodiky (o ktorých píšem v kapitole 
 „Ako?“) – to je „taktika“. 

Komu? 
Táto kniha, na rozdiel od niektorých mojich predchádzajúcich publikácií (4, 10, 

11), nemá charakter apologetický alebo misijno–evanjelizačný. To znamená, že nie je 
adresovaná ani „kritikom“ kresťanstva, ani jej poslaním nie je sprostredkovanie zá-
kladného, jednoduchého evanjelia tým, čo o ňom dosiaľ nepočuli, a ani sa veľmi 
nehodí pre kresťanských „novorodencov“ (keďže jej obsahom nie je „mlieko“, ale 
dosť „tvrdý pokrm“ (1Ko 3,2)); no a keďže nejde o vedeckú prácu, nie je určená ani 
(iba) vysokoškoleným teológom. Chcel by som ju venovať „obyčajným“ ľuďom rôz-
nych profesií, postavenia a vzdelania, ktorí však predsa len „obyčajní“ v niečom nie 
sú – v tom, že ich Duch svätý prebudil, vzbudil u nich záujem o veci duchovné; teda 
ľuďom veriacim – tým, čo už prešli nejaký úsek po ceste kresťanskej viery. Veď práve 
oni, ľudia s istou skúsenosťou viery, pri poznávaní Božej pravdy a pravdy o Bohu, 
obsiahnutej v Jeho slove, a pri jej konfrontácii s náboženskou praxou, narazia často 
na znepokojujúce otázky, s ktorými sa neraz len ťažko vyrovnávajú – pokiaľ nepo-
chopia jednu vec: že je rozdiel medzi vierou v Boha a Jeho Syna a – verením 
v dogmy.  

Milan


Milan



 7  

Áno, predovšetkým im by som chcel venovať túto knihu; ale aj tým, ktorí pocho-
pili, že nestačí „veriť v Boha“ – že rozhodujúcimi sú otázky ako veriť a v koho, resp. 
v akého Boha veriť. A hľadajú na ne odpovede.  

Na tomto mieste pokladám za potrebné aspoň stručne povedať niečo k prvej otázke – ako 
veriť, (druhou – v koho, resp. v akého Boha veriť – sa budeme podrobnejšie zaoberať v ďal-
ších kapitolách tejto knihy).  

Čo teda pod pojmom viera (veriť ) treba rozumieť? Ako bolo naznačené, nestačí iba veriť 
v Boha, v Jeho existenciu, lebo aj démoni veria a trasú sa (Jak 2,19); treba aj veriť Bohu, 
t.j. dôverovať Mu, úplne sa na Neho spoľahnúť – na Neho, a na nikoho iného: ani na seba 
(Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť – Pr 3,6), 
ani na iných ľudí  (Takto vraví Hospodin: prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka... jeho srdce 
odvracia sa od Hospodina. – Jr 17,5.7); viera, to je však aj vernosť, a to za každých okol-
ností, aj v dobe skúšok a pokúšania (Neboj sa toho, čo máš vytrpieť... (ale) buď verný až do 
smrti, a dám ti veniec života – Zj 2,10). Viera nie je iba vyznanie a postoj (i keď oboje je jej 
dôležitou súčasťou), ale je to aj stále spoločenstvo (koinónia) s Bohom, s Ježišom Kristom 
i s ostatnými kresťanmi (...aby ste mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spo-
ločenstvom s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. – 1J 1,3), trvalá komunikácia s Bohom 
prostredníctvom modlitby (neprestajne sa modlite – 1Tes 5,17). A konečne viera, to je aj 
aktivita, lebo viera ak sa nedokazuje skutkami, je sama osebe mŕtva (Jak 2,17); veriť, to 
znamená teda byť zaangažovaným v Božom diele podľa darov Ducha (schopností): svedec-
tvom (slovom i činom), službou (Vy ste moji svedkovia – znie výrok Hospodinov – a moji 
sluhovia, ktorých som si vyvolil... – Iz 43,10), či inou aktívnou účasťou na Božom diele – na 
dráme presadzovania vlády Božej lásky (agapé) proti deštruktívnym silám (proti Zlému, 
proti silám „protivníka“, satana, diabla) zameraným proti Bohu a Božiemu kráľovstvu 
(Vzoprite sa mu (diablovi) pevní vo viere... – 1P 5,9).  

To všetko, pravdaže, predpokladá okrem vôle (a z nej plynúceho postoja poslušnosti) aj 
poznanie – poznanie samotného Boha (Jeho „vlastností“, atribútov) i Jeho vôle, zámerov, 
zasľúbení a požiadaviek (Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina... – Oz 6,3;  ...do ne-
beského kráľovstva vojde iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach (hovorí 
Kristus) – Mt 7,21). Ale ako, odkiaľ, z čoho to všetko poznať, kde získať potrebné informá-
cie?  Hlavne v Biblii, v Písme (písomnom zázname Božieho Slova). Z toho však vyplýva, 
že viera v autentičnosť, dôvera v spoľahlivosť Božieho Slova, akceptovanie jeho autority a, 
pravdaže, aj jeho poznanie (aspoň jeho základných, avšak nezdeformovaných, častí) je 
podmienkou opravdivej viery v pravého Boha. 
Odpovede na uvedené (i mnohé ďalšie) otázky môžeme nájsť v Písme. Áno, prá-

ve Biblia (písomný záznam Božieho slova) je pre nás hlavným, ba jediným zdrojom 
spoľahlivých odpovedí na naše životne dôležité otázky. Pre život každého (skutoč-
ného) kresťana má Božie slovo prinajmenšom dve dôležité (životne dôležité!) funkcie 
– normotvornú a svedeckú: je zdrojom poznania vôle jeho Stvoriteľa (a tým aj pravi-
diel života) a je súčasne základným svedectvom o samotnom svojom Autorovi (je 
Jeho zjavením) – o Bohu i o Jeho Synovi. Je v skutočnosti jediným spoľahlivým 
zdrojom ich poznania. A práve o tomto poznaní (alebo najmä o ňom) bude reč v tejto 
knihe; ono poznanie Boha a Jeho Syna je totiž nielen základom viery kresťana, ale i 
oprávnenia jeho nádeje na večný život – je to pre neho doslova „otázka života a smr-
ti“. A predsa ani toto poznanie samo osebe ešte nestačí – z poznania treba totiž vyvo-
diť dôsledky: rozhodnúť sa definitívne prijať (alebo odmietnuť) ponúknutú milosť – a 
všetko, čo s tým súvisí: zmenenie svojho zmýšľania (metanoia), čo je vlastne poká-
nie, obrátenie (Ježiš hovorí: „Pokánie čiňte a verte v evanjelium.“ – Mk 1,15; a „Ak 
sa neobrátite..., nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského“ – Mt 18,3), ale aj posluš-
nosť (podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania – 1J 
2,3). Teda je bezpodmienečne potrebné podriadiť sa vôli Toho, ktorý nás nielen stvo-
ril – urobil z nás to, čím sme, obdaroval nás tým, čo je v nás i okolo nás, a prostred-
níctvom svojho Ducha nám dal schopnosť rozumieť Mu, veriť v Neho, šíriť Jeho 
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pravdu, smelo za ňu bojovať – a ktorý nás, napriek našej nedokonalosti a vzdoru, mi-
luje, chce nás zachrániť pred hrozným údelom tých, čo odmietnu Jeho ponúknutú 
pomoc – spásu, ktorú nám dáva prostredníctvom svojho Syna (...tak Boh miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal 
každý, kto verí v neho. – J 3,16). Teda tým, predovšetkým tým, ktorí toto všetko už 
pochopili, chcem s láskou predložiť tento „tvrdší pokrm“, ktorý som s pokorou pri-
pravoval podľa „receptúry“ Božieho slova a rád Jeho Ducha, a preto dúfam, že nebu-
de pre nich „nestráviteľným“, že ho nikto nemusí zo strachu či odporu odmietať skôr, 
ako by ho čo i len „ochutnal“. 

Ako? 
Odpoveď na otázku „ako?“ treba rozdeliť na dve časti: 
• a/ akú koncepciu a postup som zvolil, 
• b/ z akých zdrojov som čerpal a akým spôsobom som ich využíval 
• ad a: Koncepcia knihy vyplynula z môjho zámeru rozviesť jej základný motív, 

ktorý zase vyplynul z motivácie, čo ma viedla k jej napísaniu (o nej je pojednané 
v časti Prečo?). Tento motív možno zhrnúť do jednej vety – akéhosi ústredného 
motta celej knihy. Ide o vetu vyslovenú Božím Synom, Ježišom Kristom, zapísanú 
v Jánovom evanjeliu 17,3. Čítal som ju opakovane, v rôznych prekladoch, verziách. 
Viaceré z nich som si dovolil uviesť, pretože (mimo iného) dokazujú dôležitosť her-
meneutiky, ktorá sa uplatňuje pri prekladaní i pri exegéze Písma. No hermeneutika 
nie je záležitosťou iba prekladateľov a teológov; bez rešpektovania jej zásad sa neza-
obíde nikto, kto číta staré texty (teda i Bibliu), ak im chce rozumieť, resp. správne ich 
interpretovať; nezaobídeme sa teda bez nej ani my. Preto si o hermeneutike ešte niečo 
povieme v závere tejto časti. Bude to však jedna z pasáží, ktoré len nepriamo súvisia 
s našou témou, a bude dosť náročná. Môžete ju celkom pokojne preskočiť. To, prav-
daže, platí aj o iných kapitolách, ktoré by sa vám azda zdali byť priťažké alebo odťaži-
té. Otázka „odťažitosti“ je však relatívna. Niekomu sa napríklad možno bude zdať 
zbytočným rozoberať tu význam niektorých výrazov v hebrejčine, keďže, ako je zná-
me, rečou Novej Zmluvy je gréčtina, a biblický text, ktorým sa tu budeme zaoberať je 
z Jánovho evanjelia. Treba si však uvedomiť, že Ježiš Kristus a jeho apoštoli boli 
Židia (Hebrejci) a ich rečou bola zrejme aramejčina, vtedajší „svetový“ jazyk (a tak 
to, čo my považujeme za „originál“ Novej Zmluvy, t.j. jej písaný text v gréčtine, je 
vlastne prekladom z pôvodného ústne podávaného aramejského, resp. hebrejského 
originálu); ale predovšetkým nesmieme zabúdať, že oni všetci žili, vyrastali, boli 
vychovaní v židovskej tradícii, čiže spôsob ich uvažovania a vyjadrovania sa bol 
„hebrejský“, nie „helénsky“. Preto treba pri skúmaní textu Novej Zmluvy brať zreteľ 
na význam príslušných výrazov, pojmov aj (či predovšetkým) v hebrejčine, resp. 
aramejčine. 

Ale vráťme sa k spomenutej vete, vyslovenej Ježišom Kristom. Ona je, ako bolo 
povedané, mottom celej knihy, je akousi „zlatou niťou“, okolo ktorej sa budú odvíjať 
naše úvahy: spolu budeme postupovať od slova k slovu tejto nesmierne závažnej vý-
povede, ktorá je časťou Písma – Biblie; budeme uvažovať o ich zmysle, a to, pravdaže, 
s prihliadnutím na ich význam, ktorý mali v dobe, keď boli vyslovené (inými slovami: 
vezmeme si na pomoc už spomínanú hermeneutiku). Po takejto analýze (vysvetlení 
pojmov), pokúsime sa o akúsi syntézu, sformulovanie záverov, zrozumiteľných dneš-
nému človeku, a dôsledkov, ktoré z tejto výpovede vyplývajú pre jeho život. 
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Veľký, „večitý“ spor 

Z dejín sporu 
Kresťanstvo sa po Letniciach (zoslaní Ducha svätého) rozšírilo neuveriteľne rých-

lo takmer po celom (vtedy známom) svete. Evanjelium, ktoré hlásali apoštoli a ich 
žiaci bolo pomerne jednoduché, zrozumiteľné a príťažlivé. Pravdaže, popri misijnej 
práci a prekonávaní odporu okolitého sveta (pohanského, židovského), museli neu-
stále bojovať aj proti deformovaniu učenia, ktoré šírili, o čom napr. svedčí obsah 
mnohých listov apoštola Pavla. Ale mimoriadne závažným sa stal tento „problém“ až 
neskôr, v dobe „poapoštolskej“, kedy sa učenie i prax cirkvi zmenili (žiaľ, v nega-
tívnom zmysle) na nepoznanie. 

Hlavnou udalosťou, z ktorej vzišlo všetko to zlé, tragické, čo postihlo cirkev – de-
formácia jej učenia, transformácia jej ambícií (zo slúženia a vyučovania na vládnutie 
a diktovanie), schizmatizácia (ktorá začala najprv jej vnútorným rozdelením, a neskôr 
sa prejavila i značným „rozkúskovaním“ vonkajším) atď. – skutočnou prapríčinou 
všetkého tohoto neblahého bolo prenesenie úradu jeruzalemského biskupa z kres-
ťanov židovského pôvodu na kresťanov pohanského pôvodu, čiže prenesenie autorita-
tívneho centra vtedajšieho kresťanstva do pohanských miest.  

Pravdaže po katastrofe, ktorá (v podobe „trestu“, vlastne brutálnej pomsty všemocného 
Ríma) v roku 70. n.l. postihla Jeruzalem, jeruzalemská cirkev nemohla už plniť svoju fun-
kciu, pretože fakticky prestala jestvovať: časť jej členov Rimania vyvraždili, časť sa rozu-
tekala. (Podľa Tacita bolo v období rokov 66.–70. zabitých alebo predaných do otroctva 
okolo 1,200.000 Židov – v čom sú zahrnutí i kresťania). Tí, čo sa zachránili, stratili v cir-
kvi vplyv (zbytok kresťansko–židovskej jeruzalemskej cirkvi, tzv. „ebioniti“, boli prehlá-
sení neskôr dokonca za heretikov). A to ešte nebolo všetko: po druhej katastrofe (po potla-
čení povstania, vedeného Šimonom bar Kochbom v r. 135) prestalo existovať i samotné 
mesto Jeruzalem (na jeho ruinách po roku 135. nechal cisár Hadrián postaviť nové mesto, 
ktoré sa nazývalo Aelia Capitolina), ba prestal existovať aj staroveký židovský štát.  

Predstava, žeby sa azda Nežidia a Židia mohli zhodnúť na novom náboženstve neprežila 
udalosti rokov 66.–70. Časť kresťanov z pohanov totiž využila situáciu na vystupňovanie už 
skôr v sebe živených protižidovských nálad (ktoré boli v tomto období veľmi príznačné pre 
pohanských Grékov i Rimanov): zmienené katastrofy začali vysvetľovať ako Boží trest na 
Židoch. 

Pre ilustráciu tohoto vzťahu (aj keď z trochu neskoršieho obdobia) dovoľte uviesť úryvok 
z „Komentára o Sofoniášovi“ od významného teológa, tajomníka rímskeho biskupa a 
autora Vulgáty (prvého prekladu Biblie do latinčiny) Hieronyma (342–384): „V deň, keď 
bol zničený Jeruzalem, vidíte zbožný ľud, ako prichádza na návštevu, zodraté staré 
ženy a starcov, podlamujúcich sa pod ťarchou starých handier a rokov. Ich telá i 
šaty hovoria o Božom hneve. Zástup žalostných stvorení sa zhromažďuje a narieka 
nad troskami Chrámu pod oslňujúcou šibenicou Pána s jeho žiarivým vzkriesením a 
pred lesknúcou sa štandardou s krížom, ktorá vám máva na pozdrav z Olivovej ho-
ry. A predsa títo ľudia nezaslúžia zľutovanie.“  

Nezostalo však iba pri takejto necitnosti a pohŕdaní, čoskoro prišlo k otvorenému ná-
siliu: už v 4. stor. začína nielen násilné „pokresťančovanie“ Židov, ale aj rúcanie ich syna-
góg, vypaľovanie dedín a útoky luzy pod vedením fanatikov na židovské spoločenstvá. Ak 
sa pokúsila štátna moc zabrániť tomuto teroru, cirkevná moc sa proti nej postavila. Známy 
je napr. výrok biskupa Ambróža adresovaný cisárovi Theodosiovi I.: „Náboženské záuj-
my sú prednejšie ako dodržiavanie občianskeho práva.“ A aby v budúcnosti nedo-
chádzalo k porušovaniu zákonov (občianskeho práva), „vyriešilo“ sa to tak, že boli prijaté 
protižidovské zákony, podľa ktorých Židov nechránilo žiadne právo. 

V takejto atmosfére cirkevní vodcovia z pohanov sa zámerne čím ďalej, tým viac začali 
vzďaľovať od judaizmu, až ho odvrhli úplne, a pohanský „helenizmus“ dostal v teológii „zele-
nú“. A tak v nasledujúcich storočiach učenie a praktiky cirkvi postupne nadobúdajú podobu, 

Milan
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v mnohých veciach veľmi vzdialenú pôvodnému apoštolskému učeniu a bohoslužobným 
zvykom, ktoré obsahovali mnoho prvkov judaizmu (veď kresťanstvo vyšlo zo židovskej du-
chovnej i literárnej tradície). No boli to zmeny najmä v dvoch zásadných otázkach, ktoré u-
robili definitívny koniec akémukoľvek budúcemu zblíženiu so Židmi: zrelativizovanie mono-
teimu (nazývanie bohom niekoho iného ako Jediného a popretie absolútneho rozlíšenia me-
dzi Bohom a človekom nemohli Židia vnímať inak ako reštaurovanie pohanstva) a igno-
rovanie Božieho Zákona – konkrétne napr. príkazu odpočinku v 7. dni týždňa. Tieto „teolo-
gické novoty“, ktoré sa postupne dostávali do oficiálneho učenia cirkvi a ktoré nemohli byť 
akceptované nikým, kto Tóru (Starý zákon) pokladal za záväzné Božie slovo, urobili teda 
jednak definitívny koniec nádejí, žeby Židia v budúcnosti mohli vo väčšej miere konvertovať 
ku kresťanstvu (alebo nájsť s ním aspoň „spoločnú reč“), jednak odštartovali ďalšie snahy 
„kresťanských teofilozofov“ revidovať („vylepšovať“) Božie slovo, a tým sa stali začiatkom 
veľkých problémov (a to zďaleka nielen teologických) v samotnej kresťanskej cirkvi: najmä 
od 4. stor. vzniká množstvo kontroverzných teologických učení (predovšetkým v otázke chá-
pania „podstaty Krista“), a každé z nich – v okamihu, keď sa stalo štátnou doktrínou – vystú-
pilo veľmi kruto proti všetkým ostatným. Kresťanstvo (presnejšie jeho „vedenie“, pochádza-
júce z pohanov a všetky neskoršie, ktoré prevzali od neho učenie i spôsoby) sa takto stalo ag-
resívnym nielen voči okoliu, ale aj voči samému sebe (voči vlastným nonkonformistom) – 
bol koniec bratskej láske a iným zásadám hlásaným Kristom. 
Keď teda „vštepené (vetvy) divej olivy“ prestali byť „účastníkmi koreňa (ušľachti-

lej) olivy, ktorý dáva miazgu“ (R 11,17n), začali sa postupne od neho vzďaľovať, až sa 
úplne separovali. Ba čo viac, obrátili sa proti nemu: začal tragický proces „cirkev-
ného antisemitizmu“, ktorého dôsledkom bolo aj to, že sa zavrhovalo takmer všetko, 
čo malo židovský pôvod (azda satan vymazal z myslí ľudí fakt, že „židovský pôvod“ 
mal i samotný Ježiš a jeho apoštoli). Bola vymyslená hypotéza, podľa ktorej Boh svoj 
vyvolený národ Izrael definitívne zavrhol a nahradil ho tzv. „novým Izraelom“; ním 
bola myslená, pravdaže, cirkev, a to práve tá cirkev, ktorá prechádzala onou nešťast-
nou metamorfózou z organizmu patriaceho Bohu (z „tela Kristovho“) v organizáciu 
svetskú, presadzujúcu moc a prahnúcu po sláve. Antisemitizmom boli motivované aj 
mnohé „administratívne úpravy“ ďalekosiahleho dosahu: napr. kalendár bol zmenený 
tak, aby sa pôvodne spoločné sviatky kresťanov a Židov oddelili (nicejský koncil 
vydal napríklad nariadenie, že všetky kresťanské sviatky musia byť oddelené od ži-
dovských, t.j. biblických, najmenej osem dní), a naopak, boli prevzaté mnohé sviatky 
pohanské i keď, pravda, bol im daný „kresťanský náter“. No „otcovia“ sa neuspokojili 
iba s takýmito úpravami, oni sa odvážili urobiť zásahy dokonca aj do Božieho slova: 
niektoré jeho časti (napr. Dekalóg) boli prispôsobené novej, protižidovskej teológii. 

Uveďme si tu aspoň dva príklady: Vianoce a nedeľu. 
Deň, ktorý bol neskôr prehlásený za „deň narodenia“ Ježiša (a ktorý v dnešnom našom ka-

lendári pripadá na 25. december), bol v pohanskom Ríme slávený ako „dies natalis Solis In-
victi“ („deň narodenia nepremožiteľného Slnka“), čiže sviatok slnovratu. Kult boha Slnka bol 
prenesený do Ríma zrejme zo sýrskeho Emesu, odkiaľ pochádzala Júlia Domna (manželka 
Septimia Severa, rím. cisára v r. 193–211 n.l.) a jej viacerí vplyvní príbuzní. Neskôr cisár 
Lucius Domitius Aurelianus (270–275 n.l.) prehlasuje boha Slnka za ochrancu celého impé-
ria a zriaďuje mu v Ríme chrám. Súčasne presadzuje kult „nepremožiteľného Slnka“ (Sol In-
victus) na území celej ríše, a to jednak preto, aby sa stal akýmsi spojovacím článkom jej 
rozmanitých častí, ale najmä, aby bol oficiálnym „konkurentom“ kresťanstva. Napriek tomu 
časť cirkevnej hierarchie od 4. stor. sa snaží „transformovať“ pohanský (a protikresťanský) 
sviatok na sviatok kresťanský – „deň narodenia nepremožiteľného Slnka“ na „deň narodenia 
Slnka spravodlivosti“ (t.j. Ježiša). Veľká väčšina kresťanov to, pochopiteľne, rozhodne a vy-
trvalo odmietala – až kým cisár Justín II. slávenie Vianoc v r. 572 jednoducho nenariadil ci-
sárskym výnosom. 

Avšak ešte pred „vznikom“ Vianoc bolo zrušené zachovávanie odpočinku v 7. deň týž-
dňa, t.j. jedno z Božích prikázaní. Z iniciatívy cirkevnej hierarchie vydal totiž pohanský ci-
sár Konštantín r. 321 nariadenie, podľa ktorého pre všetkých občanov Ríma bude platiť jed-
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notný deň odpočinku, a to prvý deň v týždni (pre Židov i kresťanov to bol dosiaľ, na základe 
Božieho prikázania, siedmy deň). Prvý deň v týždni bol sviatkom pohanov, uctievačov sln-
ka – bol to deň slnka (dies Solis), čo dosiaľ rezonuje napr. v nem. a angl. názve nedele. 
Kresťania to prijali istotne „so zmiešanými pocitmi“, ale cirkevná vrchnosť to rýchlo „teolo-
gicky zdôvodnila“: bude to sviatok „Slnka spravodlivosti“ (t.j. Ježiša Krista); veľmi sa im 
pritom hodil fakt, že práve v tento deň (prvý po sobote) bol Kristus vzkriesený. Hlavné pre 
nich bolo, že došlo k ďalšiemu „dištancovaniu sa“ od Židov.  

Reformátori kritizovali a následne zamietli mnohé dogmy a iné cirkevné ustanovenia cir-
kvi (t.j. koncilov a pápežov), ktoré boli v rozpore s Písmom; ale iné ponechali v platnosti 
(najmä tie, ktorých vznik bol motivovaný odporom voči Židom, snahou dištancovať sa od 
nich). A tak sa mohlo stať, že na lipskej dišpute (1519) pápežský teológ Johann Eck popri 
mnohých výhradách, výčitkách a obvineniach, ktoré nebolo ťažké na základe Písma odraziť, 
vmietol do tváre Lutherovi, presadzujúcemu zásadu „sola Scriptura“ (to znamená, že v otáz-
kach viery a praxe cirkvi je jedinou autoritou Písmo, a nie koncily alebo pápež) aj tieto 
(v tomto prípade, žiaľ, oprávnené) slová: „Písmo učí: Pamätaj na deň soboty; šesť dní 
budeš pracovať a konať všetko svoje dielo, ale siedmy deň je sobota Hospodina, 
tvojho Boha... A sobotu za nedeľu zamenila predsa cirkev mocou svojej autority; na 
to ty (Luther) nemáš nijaký text Písma.“ 
A predsa toto všetko bola ešte len „predohra“. V hlavnom „dejstve“ totiž nešlo o 

nič menšie, ako o transformáciu (v podstate deformáciu) obrazu samotného Boha. 
Následné filozoficko–teologické „boje“ okolo Jeho „podstaty“ (o ktorých sa ešte 
zmienim) boli súčasťou tohoto procesu.  

Ľudia – „teofilozofi“ odmietnutím faktu, že národ, ktorý napriek mnohým svojim 
zlyhaniam, neprestal byť Božím vyvoleným, v ktorom sa Boh ľudstvu nielen zjavil, ale 
prostredníctvom ktorého sa rozhodol priniesť svetu spásu – títo ľudia tým, že fakticky 
rozbili jednotu Starej a Novej zmluvy (i keď to oni sami často popierajú), vytvorili 
akúsi „ľudskú revíziu Božieho plánu spásy“. A tomuto postupne prispôsobovali orga-
nizovanie cirkvi, jej vzťah ku svetu, jej učenie, vrátane obrazu (chápania) samotného 
Boha (ktorý už mal pramálo spoločného s Bohom – JHVHem Starej zmluvy). Pravda-
že, nie všetci toto „nové“ (deformované) učenie a spôsoby prijali. A tak možno pove-
dať, že tu skončilo obdobie jedinej a jednotnej kresťanskej cirkvi.  

Ako tomu rozumieť? Tak, že s nástupom vyššie opísanej situácie sa cirkev v pod-
state rozdelila na dve kvalitatívne neporovnateľné spoločenstvá, ktoré boli neskôr, nie 
veľmi priliehavo, označené ako „cirkev viditeľná“ (ľudská organizácia) a „cirkev nevi-
diteľná“ („Telo Kristovo“, ktorého údy nie sú vždy totožné s členmi cirkvi viditeľnej). 

Toto rozdelenie sa formálne neprejavilo, prebehlo navonok takmer nebadane; o to však 
bolo tragickejšie – išlo totiž o rozdelenie vnútorné a duchovné. (Ďalšie veľké rozkoly cirkvi, 
napr. v r. 1054 a po r. 1517 boli navonok oveľa nápadnejšie, ale zďaleka nemali taký dosah; 
čo je však dôležité, boli v podstate dôsledkom (plodmi) oného prvotného rozdelenia). Zhru-
ba od štvrtého storočia teda vznikla vedľa Cirkvi Kristovej iná „cirkev“ (vlastne výraz „ved-
ľa“ nie je presný, lebo jedna bola vnútri druhej) – organizácia z členov, formálne sa hlásia-
cich ku kresťanstvu, z ktorých mnohí sa nikdy nestali Božími deťmi. Preto od tohoto času už 
nemožno stotožňovať (viditeľnú) cirkev s „Kristovým telom“. Naopak, cirkev sa stala 
(v rozpore s Kristovým učením) bohatou svetskou organizáciou s politicko-mocenskými, 
svetovládnymi ambíciami. Vo svojej povýšenosti, nielenže si uzurpuje svetskú moc (ovláda 
panovníkov, ríše), ale dokonca pokúša sa uzurpovať aj mnohé kompetencie a atribúty sa-
motného Boha; a pritom bezohľadne prenasleduje tých, ktorí odmietajú prijať nové dogmy a 
bezpodmienečne sa jej podriadiť; kruto prenasleduje a vraždí nielen pohanov, ale aj Boží 
ľud (a to neraz bezohľadnejšie ako to robili kedysi Židia a pohania). Od 4. - 6. stor. teda 
svetská (pápežská) cirkev postupne priberá – a v priebehu storočí celkom nadobudne – 
všetky vlastnosti „malého rohu“ z Danielovho proroctva: tento „malý roh“, ktorý vyrástol 
na hlave „štvrtého zvieraťa“ (Ríma), predstavuje veľmi mocného „kráľa“ (silnú svetovládnu 
moc), ktorý je však odlišný od predošlých kráľov (svetových veľmocí), hovorí reči proti 
Najvyššiemu,... trápi svätých Najvyššieho,... mení časy sviatkov i zákony. (Dan 7,25). Prav-
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da, popri tejto „oficiálnej“ („viditeľnej“), svetskej cirkvi (sčasti vnútri a sčasti mimo nej) je 
tu i naďalej Cirkev Kristova, navonok neviditeľná, pozostávajúca z pravých kresťanov, údov 
Kristovho tela, rodina Božích detí. Tento stav existencie dvoch cirkví (Kristovej a svetskej) 
trvá dosiaľ. Ich mylné zamieňanie si viedlo a vedie k tragédiám: niektorí totiž hľadajú zá-
chranu tam, kde nie je, a preto hynú; iní zasa, vidiac nešváry, dvojtvárnosť svetskej cirkvi 
(ktorá nie je „svetlom sveta“ a „soľou zeme“), sú od nej odpudzovaní, a s jej zavrhnutím za-
vrhujú aj záchranu, ktorú ponúka Kristus vo svojej Cirkvi, a preto tiež hynú. 
Je úžasné sledovať, ako práve v dnešných časoch (teda po zhruba osemnástich 

storočiach), máme možnosť vidieť akýsi náznak reformy – návratu k pomerom po-
dobným, aké boli v apoštolskej dobe: pozorujeme to – ohromení presným napĺňaním 
Božích plánov (zasľúbení a proroctiev) – v tzv. mesiánskych zboroch v Izraeli. Ich 
existencia je nesmierne významná pre celý svet. Pre nás by mala byť poučením, po-
vzbudením i mementom, a to najmä z dvoch dôvodov: 
– 1. Ich vznikom začalo obnovenie Božieho Izraela, čo nemožno chápať inak, ako 

jednu zo známok (veľmi dôležitú) posledných dní. 
Vlastne všetko, čo sa dnes deje okolo štátu Izrael, svedčí o tom: V SZ je veľa proroctiev, 

podľa ktorých JHVH svoj ľud (po dobe rozptýlenia medzi národy) privedie späť. No i v NZ 
máme o tom dôkazy: znovuvybudovanie Izraelu je vlastne tým Ježišom predpovedaným 
„pučaním figovníka“ – symptómom nástupu „posledných dní“ (Ez 36,17-19.23.24; 11, 
16.17; 5M 30,2-10; Mt 24,32.33; Mk 13,28.29 atď.) 

V Písme môžeme čítať, že Izrael bude „zatvrdený“ voči Kristovi; avšak nako-
niec, keď zvesť evanjelia prejde ostatnými národmi (keď „vojde plný počet po-
hanov“), bude celý Izrael spasený.BC 3   

– 2. Fakt existencie mesiánskych zborov v Izraeli (ale ešte viac „spôsob ich existen-
cie“) je súčasne výzvou pre „starú pani“, aby po takmer dvoch tisíckach rokov, 
ktoré ju všelijako poznačili, napojila sa na túto svoju mladučkú sestru a prijala od 
nej životodarnú „transfúziu“ (a s ňou, mimo iného, napr. aj poučenie v otázke, 
ktorej sa tu venujeme – v otázke „poznania jediného pravého Boha, a toho, ktoré-
ho poslal, Ježiša Krista“).    
Hlavný ideologický nápor pohanstva (helenistickej filozofie) na učenie cirkvi pri-

šiel teda po onom „oddelení sa od koreňov“ (veď iba „vďaka“ tomuto oddeleniu sa 
mal šancu na „úspech“), najmä v období tzv. „cirkevných otcov“.  

Paradoxom je, že pohanská grécka filozofia sa do myslenia kresťanských teoló-
gov toho obdobia dostala z veľkej časti vďaka – Židovi. Bol to totiž práve židovský 
filozof – helénista Filón, kto začiatkom 1. stor. n.l. vykonal „odvážny“ (a ako sa ne-
skôr ukázalo tragický) „experiment": pokúsil sa „zladiť“ Tóru (časť Starej zmluvy) 
s gréckou filozofiou (platonizmom a stoicizmom). 

Filón Alexandrijský (cca 25 pr.n.l. – 40 n.l.) veľmi ovplyvnil „reparátorov“ kresťanstva 
najmä v prvých štyroch storočiach n.l. – aj keď to, pravdaže, nebol iba on, o koho sa opiera-
li, resp. z koho čerpali tzv. „cirkevní otcovia“ pri revízii kresťanského učenia apoštolskej 
doby (ako si ešte neskôr povieme). Pre ilustráciu aspoň niečo z Filónovej podivnej „exe-
gézy“ Písma: Adam je podľa neho symbolom „rozumu“ (logos), Eva „zmyslového pozná-
vania“. Žena je príčinou pádu muža, čo vlastne znamená, že „zmyslové poznávanie“ je prí-
činou „pádu“ mysle (rozumu). Filón aj inak „rozvíjal“ špekulácie okolo „logosu“ – dal mu 
obsah „bytosti, ktorá pochádza z Boha… a je nástrojom stvorenia.“ (Bližšie o tom viď kap. 
Na počiatku bolo Slovo (stvorenie Slovom). 

Zmienil som sa, že „cirkevní otcovia“ okrem Filónovej „teo–filozofie“ mali aj iné zdroje 
„nových myšlienok“, ktorými „obohatili“ kresťanské učenie: bola tu totiž celá paleta rôz-
nych pohanských náboženských predstáv a filozofických špekulácií – od klasického „o-

                                                           
* 3B C   ...časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a takto nebude celý 
Izrael spasený... podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti 
a povolania (R 11,25.26.28.29).   
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lympského“ polyteizmu až po akýsi „filozofický pohanský monoteizmus“; pravda, pohan-
ský „filozofický boh“ sa podstatne líši od kresťanského (resp. židovského) – biblického: je 
transcendentný a súčasne vzdialený svetu – a keďže on nie je so svetom v priamom styku 
(nemôže byť – taká je jeho „povaha“), je tu potrebný prostredník. Pre túto sprostredkujúcu 
silu mali grécki filozofi výraz Logos (ktorý znamená Rozum i Slovo). Božské Logos pre-
býva vo vesmíre a ovláda ho; duša (logos „v malom“) prebýva v tele, ktoré tiež ovláda. 
Skutočnou „osobou“ je vlastne teda duša, zatiaľ čo telo je jej „príbytkom“ či „odevom“. 
Tieto a podobné predstavy boli hlavnými „východiskovými bodmi“, ktorých sa chytili kres-
ťanskí „teo–filozofi“ – ony sa stali základom nových dogiem, a tie zasa uhlovými kameňmi 
nového učenia, ktoré bolo tak vzdialené učeniu Ježiša Krista a neskôr jeho apoštolov (uče-
nia ktoré rozhodne nebolo „revíziou“ Božieho slova, ako ho poznáme z textov Starej zmlu-
vy, ale ich rozvinutím a „naplnením“). 

Tento proces sa zvykne nazývať „helenizáciou kresťanstva“. Treba poznamenať, že sú-
časne prebiehal, i keď možno v menšom rozsahu, aj opačný proces – akási „christianizácia 
pohanstva“, teda ovplyvňovanie pohanstva (gréckeho, resp. rímskeho) kresťanstvom. 
Svedčí o tom isté „zduchovnenie“, dokonca pokusy o „zmonoteizovanie“ pohanstva – a to 
jednak v staroveku, jednak (ešte výraznejšie) pri snahách o jeho „oživovanie“ v období re-
nesancie, ale aj v súčasnosti (v rôznych formách „novopohanstva“). 
Posudzovanie jednotlivých „cirkevných otcov“ z hľadiska ich zodpovednosti za 

deformáciu učenia cirkvi (jej infiltrovanie pohanskou filozofiou) je ťažké; veď neraz 
niektorý z nich v jednej oblasti veľmi výraznou mierou prispel k tejto deformácii, 
zatiaľ čo v inej otázke vehementne vystupoval proti podobným snahám svojich „ko-
legov“. U iných je však ich postoj jasný, jednoznačný – či už v pozitívnom alebo 
negatívnom smere.  

Na tomto mieste pokladám za vhodné pripomenúť Lutherov postoj k autorite „cirkev-
ných otcov“, ktorý vyplýva z jeho zásady SOLA SCRIPTURA (= jedine Písmo): „Ak zis-
tíme, že názory otcov sa nezhodujú s Písmom, máme s nimi úctivú trpezlivosť a uzná-
vame ich ako svojich starších. Nikdy sa však kvôli nim nevzďaľujeme od autority Pís-
ma.“ 

Každý kresťan by si mal uvedomiť, že žiadnu „cirkevnú autoritu“ nemožno uprednostňo-
vať pred autoritou Boha a Jeho Slova (Písma); veď „všetko Písmo pochádza z Božieho Du-
cha…“ (2Tim 3,16). Preto snahu niektorých ľudí (nezávisle na tom, aké majú postavenie, 
resp. autoritu) nahovoriť mu, že „to Boh nemyslel tak, ako hovoril“ – vlastne, že sa „mý-
lil“, alebo že „klamal“ (i keď to takto otvorene obyčajne nepovedia, z ich „interpretácie“ 
Božieho Slova to vyplýva), bude pokladať za aroganciu a trúfalosť, neospravedlniteľnú 
pred Bohom, ani pred ľuďmi – a preto ju rozhodne odmietne.  
Všimnime si aspoň niektoré príklady postojov (často rozporuplných) „cirkevných 

otcov“, ktoré nakoniec spôsobili (poprípade umožnili) deformáciu biblickej pravdy 
prvkami pohanskej filozofie. Dobre to možno vidieť napr. v dvoch takých dôležitých 
otázkach, ako je „nesmrteľnosť duše“ a „Božia trojjedinosť“: 

Je známe, že „obhajca viery“ Justín už na začiatku 2. stor. začína hľadať „pravdu“ 
v gréckej (pohanskej) filozofii, hoci na druhej strane – v istej konkrétnej otázke – 
obhajuje kresťanstvo proti kritike, že je pod takýmito pohanskými vplyvmi; v roz-
hovore so Židom Tryfónom napr. píše: „Ak ste sa zoznámili s takými ľuďmi, ktorí sa na-
zývajú kresťanmi, a... popierajú vzkriesenie z mŕtvych a prehlasujú, že ich duše budú 
prijaté do neba hneď po smrti, potom ich nepovažujte za kresťanov. (cit. L. Reinhardt: 
Kennt die Bibel das Jenseits?). Ešte výraznejšiu nedôslednosť, resp. „ambivalentnosť“ 
ako u Justína môžeme pozorovať u Tertuliána (Tertullianus, 160–222), ktorý, ako 
jeden z popredných tzv. „cirkevných otcov“, je i dnes mnohými vysoko hodnotený, 
pretože „položil základy toho, čo dnes poznáme ako učenie o Trojici“ (D. MacLeod: 
„Svätá Trojica“, Porta Libri, Bratislava, s. 22). 

Tertulián – rímsky „právnik s vedomosťami z medicíny a literatúry, ktorý sa tiež vyznal 
vo vojenských záležitostiach“ (podľa vyššie citovanej publikácie), resp. „filozof“ (podľa i-
ných), ale je známy predovšetkým ako „teológ“ (hoci kresťanom sa stal „relatívne nesko-



 23  

ro“). Jeho spomínaná „ambivalentnosť“ sa, mimo iného, napr. prejavuje v tom, že na jednej 
strane grécku filozofiu (ktorú nazýva „diabolským dielom“) odmieta, čo vidieť aj z týchto 
jeho slov: „Čo majú spoločné Atény a Jeruzalem? Pána treba hľadať v prostote srd-
ca. Preč so všetkými pokusmi o stoické, platónske a dialektické kresťanstvo!“, ale na 
druhej strane do teológie zavádza vyslovene filozofické, biblickej reči a duchu úplne cudzie 
pojmy: trojica, esencia (podstata) alebo bytosť, ale najmä osoba4 („tri Osoby sú Jedným, 
jednotou esencie,“ píše). Pravda jeho poňatie „trojice“ sa podstatne líšilo od toho, ako bo-
lo sformulované neskôr (na konciloch v r. 325 a v r. 381). Tertulián chápal Boha, dušu a iné 
biblické pojmy naturalisticky (napr. Boh je u neho vyslovene telesný, duša je zvláštne „ne-
smrteľné telo“ a pod.). Bol to tiež on, kto do učenia cirkvi zaviedol také nebiblické, kresťan-
skému učeniu cudzie názory, predstavy a praktiky, ako je očistec, peklo s večnými mukami, 
modlitby za mŕtvych a pod.; ostro tiež vystúpil proti tzv. monarchianistom (v jednom 
z prvých sporov o „trojicu“, resp. o Ježišovo „božstvo“). 

Na záver tejto stručnej zmienky o Tertuliánovi nemôžen si odpustiť túto poznámku: Je 
známy a dodnes citovaný jeho výrok: „Credo, quia absurdum.“ („Verím tomu, hoci je to 
absurdné.“). Podľa toho teda „novoty“, ktoré zavádzal do vierouky cirkvi, Tertulián sám po-
važoval za absurdné. Neviem, prečo by sme ich mali hodnotiť inak my; a prečo by absur-
dnostiam, vymysleným človekom a „vmontovaným“ do učenia, ktoré má vychádzať z pra-
vého, čistého Božieho slova, mali veriť (okrem ich autora) ostatní kresťania. 
Veľmi systematicky zavádzajú do učenia cirkvi prvky gréckej, pohanskej filozo-

fie Athenagoros (127–190) a Klement Alexandrijský (150–220). Neskôr žiak Kle-
mentov Origenes (185–251) ešte „zdokonaľuje“ špekulácie svojho učiteľa o oddeľo-
vaní duševného od materiálneho, o posmrtnom „očisťovaní ohňom“ a následnej (bez-
prostrednej) blaženosti alebo pekle. Na druhej strane však práve on správne vidí, že 
snahy teologicky vyvýšiť Božieho Syna na rovnakú úroveň s Otcom – s Bohom, 
ktorý je jediný pravý, Najvyšší – sú v rozpore s biblickým učením.  

Predstava „rovnakej úrovne“ prináša totiž veľké nebezpečenstvo z rúhania: ignoruje pr-
vé, základné Božie prikázanie tým, že nahradzuje biblický monoteizmus prakticky polyte-
izmom (triteizmom) – a to napriek tomu, že to niektorí teológovia proklamatívne popiera-
jú, dôvodiac prapodivnou filozoficko–špekulatívnou, tú najelemetárnejšiu logiku nereš-
pektujúcou „trinitárnou“ teóriou (založenou v podstate na tom, že nerovnosť 3 ≠ 1 bola 
prehlásená z pozície všemocnej autority koncilov za „rovnicu“). Ale je tu aj druhé, hlavné 
nebezpečenstvo, ktoré je dôsledkom uvedeného a ktoré nemôže odstrániť žiadna „teória“ – 
totiž fakt, že vyvyšovanie kohokoľvek, teda i („osoby“) Božieho Syna, na úroveň Boha 
(„osoby“ Otca), je v podstate ponižovaním Najvyššieho. Origenes vidí toto nebezpečen-
stvo, a preto jeho „trojica“ je odstupňovaná: Otec > Syn > Duch Svätý. Origenes prišiel 
tiež s „originálnou“ myšlienkou tzv. „večného plodenia“ Syna Otcom (to malo vysvetliť 
nevysvetliteľné: že – ako učili „cirkevní otcovia“ – Otec i Syn sú veční, teda „ploditeľ“ tu 
nebol skôr ako „splodený“).  
Aj z týchto pár príkladov vidieť, že v Origenovej teológii bolo mnoho nezrovna-

lostí, protirečení. To už jednoznačnejšou bola teológia Atanázova (Athanasios, 296–
373) – u tohoto totiž vplyv pohanstva (platonizmu v jeho „filónovskej“ podobe) do-
minuje celkom jednoznačne, a to v učení i v praxi.  

Atanáz napr. líči Adama pred pádom ako nejakého gréckeho filozofa rozjímajúceho o 
„Slove“, ktoré je obrazom Otca. Adamova myseľ nemá nič spoločného s jeho telom. Príči-
nou jeho pádu údajne bolo to, že sa odvrátil od „ideálnej skutočnosti“, začal načúvať telu, 
zmyslom a podľahol telesným túžbam. Takéto poňatie pádu človeka je presnou kópiou Fi-
lónových výmyslov, je založené čisto na gréckej filozofii a nemá nič spoločné s biblickou 
zvesťou.  

                                                           
*    4  Grécke slovo prosópon a latinské persona pôvodne znamenalo maska („tvár“), potom 
herec (v divadelnej hre), neskôr nadobudlo význam osoba = jednotlivec – ľudský jedinec 
(s ohľadom na jeho postavenie v spoločnosti). (O výraze „osoba“ bude ešte reč neskôr). 
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Atanáz, tento učenlivý Filónov žiak, vôbec veľmi ľahkomyseľne zaobchádzal s biblickými 
výrazmi a pravdami. Do svojej „exegézy“ transferoval filozofické, pohanské myšlienky 
a pojmy, a tým biblické texty „transformoval“ na niečo, čo sa pramálo podobalo ich pôvod-
nému zmyslu (v tom má ostatne veľa spoločného s mnohými nielen vtedajšími, ale i dneš-
nými teológmi). Aspoň pár príkladov: Ježišovo „božstvo“ a to, že „nemal počiatku“, doka-
zuje takto: „Boh nemohol byť nerozumný, bez svojho Rozumu (Slova).“ Má pritom, 
pravdaže, na mysli Filónovu interpretáciu Slova (Logos); táto predstava bola prevzatá kres-
ťanskými teológmi, ktorí pri exegéze textu J 1,1-5 stotožňujú Logos, Slovo, resp. Rozum 
s Ježišom Kristom. Treba si všimnúť, že Atanáz pri svojom „argumentovaní“ vlastne (im-
plicitne) tvrdí, že „Boh bez svojho Syna je (by bol) nerozumný“ ! Iným jeho „argumentom“ 
Ježišovho „božstva“ je, že „jedine Boh nás je schopný spasiť“. Toto jeho konštatovanie je 
stopercentne pravdivé, nie však už záver, ktorý z neho vyvodil. Pri jeho „argumentovaní“ 
mu totiž akosi „ušlo“, že Boh koná svoje dielo takmer vždy prostredníctvom niekoho (nie-
čoho), pričom toho „niekoho“ (to „niečo“) nemožno stotožňovať s Bohom: Boh použil mu-
žov – poslov (anjelov), aby oznámil Abrahámovi, Lótovi (aj iným) dôležité veci, prostred-
níctvom svojich anjelov vykonal tresty nad hriešnymi, bezbožnými jednotlivcami i spolo-
čenstvami, prostredníctvom vyvoleného človeka (Mojžiša) vyviedol ľud Izraela z Egypta, 
ústami vyvolených ľudí (prorokov) oznamoval ľuďom svoju vôľu, výstrahy a úmysly; ba 
konal dokonca aj prostredníctvom pohanov – napr. pomocou Nebúkadnecara potrestal Izra-
el a prostredníctvom Kýrosa ho oslobodil atď. Známa je tiež Atanázova veta, že „Boh sa stal 
človekom, aby sme sa my mohli stať božskými.“ Aj táto myšlienka „zbožštenia“ (theosis) 
dokazuje, aký vplyv malo na neho grécke, pohanské myslenie; v tomto bode sa pozoruhod-
ne blíži k Origenovým predstavám, hoci v iných otázkach bol jeho nezmieriteľným protiv-
níkom (Atanáz napr. veľmi vehementne bojuje proti Origenovej predstave, že „Boh je troji-
ca hypostáz“, a tvrdo presadzuje svoju „koncepciu“ tzv. „jednej Božej hypostázy“,). Hrani-
ca medzi („zbožšteným“) človekom a Bohom sa u Atanáza stáva „relatívnou“ (možno i pre-
to hovorí s akousi samozrejmosťou o „ľudskej nesmrteľnosti“, a nie o vzkriesení!). 
Na začiatku poznámok o Atanázovi spomínaná otázka pádu človeka nebola hlav-

ným predmetom jeho záujmu, a tiež nie na konci uvedená jeho predstava o „prirodze-
nej nesmrteľnosti človeka“, t.j. atanizmus, popr. atanázizmus (ako by sa azda mohlo 
zdať podľa jeho mena – ak by platilo „nomen omen“)5 – ale to, na čo sa najviac sú-
stredil, bol zúrivý boj, a to zďaleka nie iba slovný, proti učeniu Áriusa (Areios, 260–
336), proti tzv. „arianizmu“.  

„Zaangažovanosť“ Atanáza v spore o Ježišovom „božstve“ bola taká intenzívna (sám ju 
vyhlásil za hlavné poslanie svojho života), že ho možno oprávnene považovať za autora (a-
lebo aspoň za „hlavného spoluautora“) tejto dogmy; a jej vyznávačov možno oprávnene na-
zývať „atanáziánmi“ (podobne ako bývajú ich odporcovia nazývaní „ariánmi“). 

Pre ilustráciu tu uvediem tzv. „Atanázovo vyznanie“. Jeho autorom síce nie je Atanáz, 
ako by sa mohlo zdať podľa názvu (vzniklo totiž až koncom 5. storočia, teda zhruba 100 ro-
kov po smrti tohoto najzúrivejšieho odporcu arianizmu), napriek tomu môže veľmi dobre 
dokumentovať nielen podstatu, ale aj štýl „atanazianizmu“ – svoj názov („Vyznanie Ataná-
zovo“, resp. „Proti ariánom“) dostalo nielen preto, že jeho obsahom v podstate nie je nič i-
né, ako „odsúdenie“ arianizmu (resp. pokus o „revíziu“ viery, ktorá sa zachovala z apoštol-
skej doby), ale najmä preto, že toto „odsúdenie“ sa deje „v Atanázovom duchu“. Tento „A-
tanázov duch“ (resp. metódu) charakterizuje najmä:  – 1. neuveriteľná trúfalosť, či skôr po-
sadnutosť priam satanskou „bohorovnosťou“, s ktorou sa vyhlasuje ľudský výmysel (trini-
tárna dogma) za „podmienku spasenia“ (o tom, kto bude spasený a za akých podmienok, 

                                                           
*     5  Athanasia = nesmrteľnosť. Učenie o tzv. „prirodzenej nesmrteľnosti duše človeka“ (im-
mortalitas animae) je nebiblické (táto predstava sa stala „dogmou“, keď ju schválil tzv. Piaty la-
teránsky koncil, ktorý zasadal v Ríme v rokoch 1512–1517). V Písme sa však hovorí, že iba 
Boh, On jediný má nesmrteľnosť (1Tim 6,15.16) a že všetci ľudia raz zomrú, a potom bude súd 
(Hb 9,27), lebo každý človek je hriešny a mzdou hriechu je smrť… (R 6,23). Niečo úplne iného 
je však vzkriesenie (anastasis = zmŕtvychvstanie) – tento pojem vo vzťahu k človeku sa v NZ 
nachádza často. Teda anastasis, a nie athanasia je nádejou kresťanov. 
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hovorí Boh vo svojom Slove; človek, ktorý k Bohom stanoveným podmienkam spásy chce 
niečo pridávať, pokúša sa vlastne uzurpovať autoritu samotného Boha!) a – 2. ignorovanie 
nielen Písma, ale aj zdravého rozumu (logiky). Všimnite si a navzájom porovnajte najmä 
podčiarknuté pasáže tohoto „vyznania“ (podčiarkol M.B.): 

„Každý, kto chce byť spasený, predovšetkým musí zachovávať všeobecnú (t.j. katolícku) vie-
ru; kto by ju však nezachoval celú a neporušenú, bezpochyby zahynie naveky. A toto je všeo-
becná (katolícka) viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote; ani o-
soby nezamieňajúc, ani bytosti nedeliac. Lebo iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Sväté-
ho. 

Ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno Božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu. 
Aký Otec, taký Syn aj Duch Svätý. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý. 

Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý. Večný Otec, večný Syn, večný Duch 
Svätý. A predsa nie traja veční, ale jeden večný. Ako ani nie traja nestvorení, ani nie traja ne-
koneční, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný.  

Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý. A predsa nie traja vše-
mohúci, ale jeden všemohúci. 

Tak je Otec – Boh, Syn – Boh, Duch Svätý – Boh. A predsa nie sú traja Bohovia, ale je jeden 
Boh. 

Podobne Otec – Pán, Syn – Pán, Duch Svätý – Pán. A predsa nie sú traja Páni, ale jeden 
Pán. 

Pretože podľa kresťanskej pravdy musíme každú osobu osobitne vyznávať ako Boha i Pána. 
Preto podľa všeobecnej (katolíckej) kresťanskej viery zabraňuje sa nám hovoriť, že sú traja 

Bohovia alebo traja Páni. 
Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený. Syn je jedine od Otca – nie učinený, 

ani stvorený, ale splodený. Duch Svätý je od Otca i od Syna nie učinený, ani stvorený, ani spo-
lodený, ale pochádzajúci. 

Teda jeden Otec a nie traja Otcovia, jeden Syn a nie traja Synovia, jeden Duch Svätý a nie 
traja Duchovia Svätí. 

A v tejto Trojici nič nie je prvšie ani pozdejšie; nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú 
rovnako večné a rovnako veľké.*) 

Teda, aby všetci, ako sme už povedali, vzývali i Trojicu v jednote i jednotu v Trojici. Kto te-
da chce byť spasený, takto musí zmýšľať o Trojici. 

Avšak ku večnej spáse treba úprimne veriť i vo vtelenie nášho Pána Ježiša Krista. 
Teda to je pravá viera, keď veríme a vyznávame, že Pán náš Ježiš Kristus, Boží Syn, je Boh 

aj človek zároveň: Boh – z Otcovej podstaty pred vekmi splodený a človek – z podstaty matky 
v čase narodený. Dokonalý Boh, dokonalý človek, pozostávajúci z rozumnej duše a z ľudského 
tela. Božskou prirodzenosťou rovný Otcovi, ľudskou prirodzenosťou menší od Otca. 

A hoci je Boh aj človek, predsa nie sú dvaja Kristovia, ale jeden Kristus. 
Jeden, nie žeby sa Božská prirodzenosť zmenila v telo; ale že ľudská prirodzenosť bola poja-

tá do Boha. Jeden, ale vôbec nie tak, že sa prirodzenosti zmiešali, ale tak, že je jedna osoba. 
Lebo ako rozumná duša a telo je jeden človek, tak i Boh a človek je jeden Kristus, ktorý trpel 

pre naše spasenie, zostúpil do pekla, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na 
pravici Boha Otca všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 

K jeho príchodu všetci ľudia budú vzkriesení so svojimi telami a vydajú počet zo svojich 
skutkov: a tí, ktorí dobre činili, pôjdu do večného života; ktorí však zle činili, do večného ohňa. 

Toto je všeobecná (katolícka) viera. Nemôže byť spasený, kto ju úprimne a bez pochybova-
nia neverí. 

*)  Poznámka: porovnajte si vetu Atanázovho vyznania (označenú hviezdičkou) so slova-
mi Písma: Boh… vzkriesil Ježiša… a povýšil (ho) za Vodcu a Spasiteľa… (Sk 5,30-31; pod.: 
Ef 1,20-22 a i.). Ako mohol byť povýšený Bohom niekto, kto „nie je menší“, ani „pozdejší“ 
ako Boh, kto je „rovnako večný“ a rovnako veľký“ ako On? Prečítajte si aj ďalšie, podobné 
slová Písma: …a potom nastane koniec, keď (Kristus) odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi… 
A keď jemu (Kristu) bude všetko poddané, vtedy aj sám Syn (Kristus) sa poddá Tomu, ktorý 
mu všetko poddal (t.j. Bohu), aby Boh bol všetko vo všetkom. (1Kor 15,24.28).  

Iba ak si uvedomíme, aká paradigma formovala Atanázovo zmýšľanie, môžeme nielen 
pochopiť alogizmy uvedeného „vyznania“, ale ukáže sa nám v pravom svetle celá „teoló-
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gia“ tohoto „cirkevného otca“: pochopíme z akého zdroja čerpal „inšpiráciu“ (tá „inšpirá-
cia“ celkom isto nebola z Ducha Božieho, ale z ducha Božieho odvekého nepriateľa) a po-
rozumieme zúrivej odhodlanosti jeho boja proti monoteizmu. 
Bol to práve monoteizmus (absolútny, neoddiskutovateľný, nespochybniteľný) – 

hlavný znak, ktorým sa Boží ľud (a to „starozmluvný“ i „novozmluvný“) líšil od po-
hanov, monoteizmus opakovane a veľmi naliehavo samotným Bohom v Jeho Slove 
(SZ i NZ) zdôrazňovaný a vyžadovaný – spomeňme aspoň známe ŠEMA (5M 6,4) 
a prvé, hlavné prikázanie Dekalógu (5M 5,7) – áno, bol to práve tento základ viery 
ľudu Zmluvy („starej“ i „novej“), na ktorý sa v tom čase začal viesť „frontálny útok“ 
– a to priamo z vnútra „kresťanstva“ (azda ani netreba zdôrazňovať, kto v skutočnosti 
za týmito útokmi na podstatu viery mohol stáť). Mnohí sa snažili odolávať týmto 
útokom, zachrániť kresťanstvo pred polyteizmom, a tým vlastne pred jeho spohanšte-
ním. Jedni z prvých (už na začiatku 3. storočia), ktorí sa postavili na obranu mono-
teizmu boli tzv. monarchianisti („monarchianizmus“: z gr. slov mono- = jeden, je-
diný, jedno- a archó = vládnuť) – teda tí, čo uznávali iba „vládu jediného Boha“, čiže 
skutoční monoteisti. Z viacerých skupín monarchianistov najvýznamnejšou bola tá, 
ktorú nazývali „dynamický monarchianizmus“ (gr. dynamis = moc) – na základe 
Písma (napr. „Boh urobil Ježiša Pánom a Kristom“ – Sk 2,36 a i.) totiž dokazovali, 
že na Ježiša zostúpila Božia moc. Označovali ich aj „adopcionisti“ (ich biblické uče-
nie bolo interpretované tak, že Boh „adoptoval“ za svojho Syna človeka Ježiša, ktorý 
nebol Bohom, ale Boh ho použil vo svojom pláne). Neskôr (začiatkom 4. stor.) vy-
stúpil na obranu čoraz viac „relativizovaného“ jedinečného postavenia Boha (ktorý je 
opakovane v Písme označovaný nielen „Jediný“, ale aj „Najvyšší“) už tu spomenutý 
Árius (Areios) so svojimi stúpencami. A aj sa im to dlho darilo (vo veľkých spolo-
čenstvách po niekoľko storočí, v menších dosiaľ – ako si ešte ukážeme v nasledu-
júcich kapitolách). 

Na úplne opačnom póle ako ariáni stáli tzv. doketisti (pôvodní, ale aj ich nasle-
dovníci, ktorými boli apolinaristi a monofyziti). Stručne si tu o jedných i druchých 
niečo povedzme: 

Doketizmus (z gr. dokein = zdať sa, javiť sa) je učenie z prvých storočí n.l., ktoré vzniklo 
ako celkom zákonitý dôsledok prijatia dvoch téz, majúcich pôvod v pohanskej filozofii: – 
1. platónskeho „dichotomizmu“ (podľa ktorého je hmota zlá a idea, resp. duša dobrá), – 
2. trinitárskej dogmy (v podstate triteizmu) obsahujúcej tézu o „božskej podstate“ Ježiša. 
Doketisti tvrdili, že Ježiš (keďže „bol Bohom“) nemohol prijať zlé, hmotné telo, teda jeho 
telo nebolo skutočné, ale iba „zdanlivé“ (resp. „astrálne“). Z podobných predpokladov vy-
chádzal v 4. stor. tzv. „apolinarizmus“ (podľa jeho autora Apollinaria † 380), ktorý tvrdil, že 
Kristus nemal ľudskú dušu (jej miesto vraj zaujalo „večné Slovo“). 

Árius (250–336), presbyter z Alexandrie, rovnako ako Origenes veril, že Otec je väčší 
ako Syn (veď to on sám – Syn, Ježiš Kristus – povedal veľmi jasne a jednoznačne: „Otec je 
väčší ako ja“ – J 14,28), ale na rozdiel od Origenesa neveril v možnosť hierarchického 
usporiadania božskej bytosti. Vniesol do svojho učenia čistý (apoštolský) monoteizmus, 
keď dokazoval, že jedine Otec je Boh. Otec stvoril svet skrze Syna, ale napriek tomu je aj 
Syn stvorenou bytosťou.  

Odmietal teda klásť Syna na jednu úroveň s Bohom (Otcom), a to ako z hľadiska času, 
tak aj z hľadiska postavenia: veď Otec (ploditeľ) musel tu byť skôr ako Syn (splodený) – 
známy je jeho „epigram“: „Bol (čas), keď (Syn) nebol“; okrem toho na základe množstva 
biblických výrokov, pochádzajúcich často z úst samotného Krista, poukazoval na závislosť 
a podriadenosť Syna voči Otcovi. Podľa Ária stál Kristus svojou podstatou síce značne 
vyššie ako človek (aj ako anjeli), ale rozhodne nižšie ako Boh (Otec) – čiže tvrdenie, že 
Ježiš bol (je) Boh (Božia „osoba“) rovnakého trvania, rovnakej podstaty, postavenia, kom-
petencií atď. ako Boh–Otec, je blud, priečiaci sa tomu, čo hovorí Božie slovo. Ária pod-
porovali mnohí origenisti. Mal však aj mnoho silných odporcov: vystúpil proti nemu jeho 
(alexandrijský) biskup Alexander, ale najmä jeho nástupca, už tu spomínaný Atanáz. Spor 
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o Ježišovo „božstvo“ sa riešil na viacerých konciloch; Arius a jeho stúpenci boli odsúdení 
prvýkrát na koncile nikajskom v r. 325 (o tomto podivnom koncile je zmienka na inom 
mieste), druhýkrát na konštantinopolskom (381). Arianizmus však týmto odsúdením zďa-
leka nebol potlačený.  

Z histórie vieme, že arianizmus bol veľmi rozšírený v oboch častiach Rímskej ríše. V ur-
čitom období (od invázie germánskych kmeňov až do prelomu 6. a 7. stor.) táto forma 
kresťanstva dokonca prevládala na prevážnej väčšine územia bývalej Západnej rímskej rí-
še; veď napr. všetky germánske kmene (okrem jediného, a to Frankov, ktorí boli až do 
konca 5. stor. pohania), teda Vizigóti, Ostrogóti, Burgundi, Langobardi i Vandali, boli a-
riáni. Treba pripomenúť, že práve tieto kmene ovládali podstatnú časť územia bývalej Zá-
padnej rímskej ríše, vrátane samotného Ríma (zhruba celé územie dnešného Talianska, 
Španielska, Portugalska, Švajčiarska, Rakúska, Slovinska, časť Nemecka a Chorvátska, ale 
aj severnej Afriky) – aj prvé kresťanstvo, ktoré bolo prinesené na naše územie (prostred-
níctvom obchodných ciest i bojových výprav) bolo ariánske. Až pomerne neskoro (na pre-
lome 6. a 7. storočia) sa situácia začala meniť: rímska cirkev rôznymi taktickými manév-
rami – napr. prostredníctvom manželiek vladárov (v prípade Langobardov pokrstením krá-
ľovho syna „pravým“ krstom) postupne získala na svoju stranu jednotlivých kráľov a s ni-
mi „automaticky“ aj ich národy. Ale koľko krvi pretieklo, koľko ľudských životov bolo o-
betovaných pre spor, ktorý započali „teofilozofi“ – „inovátori“ (deformátori) kresťanského 
učenia apoštolskej cirkvi i samotného Božieho slova!  

Toto bolo na Západe. A čo na Východe?  
Aj tam boli spory, boje, zrady – pre „Kristovu prirodzenosť“. Dovoľte opäť malý historic-

ký obrázok: v 5. stor. po apolinarizme prišli „teofilozofi“ (konkrétne Eutychos) s novým 
nápadom – vzniklo tzv. monofyzitstvo (eutychianizmus), ktoré vlastne ani nebolo ničím 
novým – od apolinarizmu sa totiž líšilo iba tým, že namiesto jednej „duše“ sa tu hovorí o 
jednej „prirodzenosti“ (čiže sa tvrdí, že Kristus mal iba jednu „prirodzenosť“, a to „božskú“, 
teda žiadnu ľudskú). Monofyziti narobili nielen cirkvi, ale aj ríši veľké problémy: spojili sa 
s pohanskými Peržanmi, ktorí začiatkom 7. stor. napadli Byzantskú ríšu a postupne zabrali 
Arméniu a Mezopotámiu, Syropalestínu, Kappadóciu, zmasakrovali kresťanských obyvate-
ľov Jeruzalema a napadli Egypt. Cisár Herakleios po tejto zrade (kolaborácii monofyzitov 
s Peržanmi) chcel zabrániť opakovaniu podobnej situácie v budúcnosti a poveril patriarchu 
Sergia, aby vypracoval formuláciu prijateľnú pre obe strany. Sergios sa teda pokúsil o kom-
promis: vymyslel „teóriu“, v ktorej sa hovorí o „dvoch Kristových prirodzenostiach, ale o 
„jednej energii“ (tento termín bol neskôr nahradený pápežom Honoriom novým výrazom: 
„jednej vôle“). Takto vznikol nový „-izmus“, totiž „monoteletizmus“ (telos = vôľa). To už 
bolo naozaj priveľa, a tak cisár Konstans II. (641–668) zakázal ďalšiu diskusiu na túto tému 
dekrétom „Typos“. Ale biskupi sa nevzdali – spor pokračoval, až kým nový problém neod-
viedol ich pozornosť iným smerom. A ten nový problém bol tentoraz skutočným PROB-
LÉMOM – bol to nástup islamu. Nepriateľstvo medzi skupinami „kresťanov“ však nepresta-
lo, čo vidieť aj z toho, že už spomínaní monofyzici sa opakovane spolčovali s moslimami 
proti vlastnej ríši, v ktorej vládli nimi nenávidení (a ich nenávidiaci) predstavitelia „ortodo-
xie“ (či skôr „ortodixie“), ktorí nútili veriť vo „dve prirodzenosti“. 

Keď som sa už dotkol problému islamu, dovolím si pár poznámok (podrobnejšie o isla-
me a moslimoch píšem vo svojej knihe „Fakty a úvahy O VIERE… KRESŤANOV). Je 
všeobecne známe ako rýchlo a aké obrovské územia moslimovia zaujali: rozvrátili Vý-
chodnú (Byzantskú) ríšu, postupne plne a natrvalo ovládli miesta, kde stáli „bašty kresťan-
stva“ (Antiochia, Alexandria, Konštantinopol), obsadili veľké územia bývalej Západnej 
rímskej ríše, neskôr prenikli dokonca hlboko do Európy. Koľko miliónov kresťanov za stá-
ročia opakovaných invázií moslimov zahynulo (a koľko ich hynie dodnes v islamských 
krajinách i po celom svete)! A existoval by vôbec tento „islamský problém“, keby nebolo 
došlo k deformácii pôvodného (apoštolského) kresťanského učenia? Je známe, že mosli-
movia považujú kresťanov za „neveriacich“ (a preto proti nim tak fanaticky bojovali aj bo-
jujú); tvrdia totiž o nich (nie celkom bezdôvodne), že zradili monoteizmus (prísny monote-
izmus je totiž – podobne ako u židov – hlavným pilierom viery moslimov). Položme si 
hypotetickú otázku: ak by neboli „kresťanskí“ helenistickí (t.j. polopohanskí) teológovia 
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prišli so svojimi teóriami, bola by vôbec vznikla taká obrovská nenávisť medzi týmito ná-
boženstvami, ktoré vychádzajú v podstate z jedného koreňa? 
Ale to sme už pár storočí preskočili – lebo ak sme chceli hovoriť o vývoji „teolo-

gických“ názorov a súčasne o politických pomeroch (čo spolu úzko súvisí), nedali sa 
udalosti líčiť prísne chronologicky – vráťme sa teda trochu späť: nemožno tu nespo-
menúť jednu z najznámejších postáv dejín teológie – Augustína (354–430); tento 
z pohansko–kresťanských mixtúr svojich predchodcov a z vlastných filozofických ná-
zorov z predkresťanského obdobia svojho života sformuloval cirkevné učenie o „ne-
smrteľnosti duše“ i o „trojici“. A z Augustínovej teológie vychádzal v 13. stor. To-
máš Akvinský, ktorý dal definitívnu podobu teórii o nesmrteľnosti duše – táto ( ako 
už bolo spomenuté) bola oficiálne, ako dogma o tzv. „prirodzenej nesmrteľnosti du-
še“, prijatá koncilom až v 16. stor. (presne v r. 1513).  

Bol to teda „trinitársky problém“ – hádky o podstate a vzťahu jednotlivých „osôb“ 
tzv. „trojice“ – čo rozhodujúcim spôsobom na dlhé stáročia ovplyvnil teológiu (ale aj 
život obyčajných ľudí, ktorí o teológii nemali ani tušenia), čiže zmenil kresťanské uče-
nie, a s ním i celý svet. Trinitárna teória sa súčasne stala hlavnou prekážkou práve to-
ho poznania, o ktorom pojednáva i táto publikácia – poznania jediného pravého Boha 
a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista (J 17,3). Táto teória bola teda v období „heleni-
zácie“ (deformácie pohanskou filozofiou a kultmi) kresťanstva vykonštruovaná a na-
koniec bola, po zložitých bojoch, aj presadená. Niečo o bojoch, ktoré toto všetko spre-
vádzali už tu bolo povedané, no podrobne ich vylíčiť tu nemožno. Predsa však spome-
niem ešte aspoň niektorých ďalších aktérov tohoto boja; takými boli napr. tzv. „kappa-
dockí otcovia“, Nestorios, Cyril Alexandrijský a Theodoretos. Hlavnými „bojiskami“ 
v tejto stáročia trvajúcej vojne (pravda, v rôznych obdobiach v nej dominovali rozličné 
dôrazy: Ježišovo božstvo, trojica, Kristovo vtelenie, jeho vzťah k Otcovi, charakter 
jeho vôle atď.) boli koncily nicejský (325),6 konštantinopolský (381), efezský (431), 
chalkedonský (451), ďalší konštantinopolský (553) a opäť konštantinopolský (680–681). 

Tzv. „kappadockí otcovia“ boli traja teológovia (dvaja bratia – Basileos Veľký a Gregor 
z Nyssy – a ich priateľ Gregor z Nazianzu), ktorí žili v 4. stor. (približne v rokoch 330 –
390). Títo si zaumienili spojiť kresťanstvo „so všetkým, čo bolo hodnotné v klasickej kul-
túre“ ( inými slovami: „programove“ sa prihlásili k synkretizmu s pohanstvom). Boli orige-
nistami, ale známymi sa stali najmä pre svoj silný odpor voči arianizmu a pre svoju teóriu o 
„trojici“: pokúsili sa v nej spojiť nikajské presvedčenie (že Otec a Syn sú homoúsios, rov-
nakej podstaty) s origenistickou tézou (že Otec, Syn a Duch sv. sú tri hypostázy, osoby). Tá 
istá božská podstata existuje zároveň v troch odlišných hypostázach či spôsoboch existen-
cie. Ich teória ich vystavila obvineniu z triteizmu dokonca aj zo strany mnohých iných trini-
tárov, predsa však nakoniec sa stala základom budúcej dogmy. Okrem toho bojovali proti 
makedonistom (stúpencom biskupa Makedonia, ktorý Syna pokladal za Boha, ale Ducha za 
stvorenie) a proti apollinaristom (o tých je zmienka na inom mieste). 

Nestorios, od r. 428 biskup v Konstantinopole, patril k tzv. antiochskej škole. Krista chá-
pal ako človeka, v ktorom prebýva božský Logos (Slovo). Medzi človekom Ježišom a bož-
ským Slovom existuje to najtesnejšie spojenie – sú jednotní v zámeroch a vôli. Popieral, že-
by Panna Mária bola theotokos (bohorodička), pretože z Márie sa narodil človek Ježiš, nie 
božské Slovo. Jeho najväčším odporcom bol Cyril Alexandrijský. Podstatu ich sporu (kto-

                                                           
*   6  Nicejský (nikajský) koncil zohral pri presadzovaní dogmy o Ježišovom božstve (z ktorej 
v podstate vychádzala trinitárna dogma) kľúčovú rolu. Tu bol odsúdený Árius (Areios) a 
sformulované tzv. „nicejské (nikajské) vyznanie viery“. Je príznačné, že tento koncil zvolal a 
predsedal mu cisár Flavius Valerius Constantinus (alias Konštantín I. „Veľký“), hoci bol 
v tom čase pohanom (kresťanom sa stal až na smrteľnej posteli v r. 337, keď prijal krst – z rúk 
ariánskeho biskupa). Je teda celkom zrejmé, že jeho motivácia nebola „teologická“, ale (po-
dobne ako pri vydaní milánskeho ediktu) politická – snaha prispieť k politickej jednote ríše 
zredukovaním vnútorných ideologických rozporov.  
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rým žila celá vtedajšia cirkev) možno zhrnúť takto: Nestorios hovoril o Ježišovi a Slove, 
Cyril sa domnieval, že Ježiš je Slovo. Čiže Nestorios veril, že Ježiš bol človek, ktorý sa je-
dinečným spôsobom spojil so Slovom, Cyril tvrdil, že Ježiš bol Slovom. Známy je Nesto-
riov výrok: „Nemôžem predsa hovoriť dvojmesačnému či trojmesačnému dojčaťu 
Boh.“ Cyril nekompromisne zastával názor, že Mária bola „theotokos“ (tento názor sa stal 
neskôr „dogmou“, ktorej sa dosiaľ drží rímska cirkev).  

V r. 431 bol do Efezu zvolaný koncil, ktorý mal vyriešiť spor Medzi Nestoriom a Cyri-
lom; nakoniec z toho však boli koncily dva: Cyril nepočkal na antiochských biskupov a ot-
voril koncil (neskôr známy ako tzv. „lupičská synoda“), ktorý odsúdil Nestoria a zbavil ho 
úradu. Keď prišli do Efezu antiochskí, odmietli uznať Cyrilov koncil, usporiadali nový kon-
cil, ktorý odsúdil Cyrila. 

Nestorios mal veľmi veľa stúpencov: nestoriánske cirkvi pretrvali mnoho storočí najmä na 
Východe – na území Sýrie, Perzie a Indie (kde dodnes existuje tzv. cirkev  Mar Thoma, t.j. 
svätého Tomáša), ba prenikli aj na územie Číny (kde sa však koncom 7. stor. stali obeťou 
krutého prenasledovania).  

Theodotos z Kyrrhu (* koncom 4. stor.), pokladaný za posledného z veľkých teológov 
Antiochie, podporoval v spomínanom spore Nestoria. Neskôr sa však snažil nájsť „strednú 
cestu“ medzi rozdeľovaním Ježiša Krista na dve osoby alebo synov (Syna Božieho a syna 
človeka) a zmiešavaním dvoch prirodzeností v jednu. „Lupičská synoda“ ho zosadila a bol 
poslaný do vyhnanstva, ale na chalkedonskom koncile (451) bol rehabilitovaný (spolu 
s inými, ktorých „lupičská synoda“ odsúdila). A jeho teória  (spolu s inými) sa stala zákla-
dom vyznania prijatého na tomto koncile. Chalkedonské vyznanie prijal Západ, ale Východ 
(najmä Alexandria) ho odmietol – mnohé cirkvi Východu ho odmietajú dodnes! 

Nasledovali ďalšie ťahanice a boje. Snahy o zmierenie (resp. „konečné riešenie“ sporu) 
viedli k zvolaniu Konštantinopolského koncilu (553), kde bola prijatá „alexandrijská inter-
pretácia chalkendonského vyznania“. K ukončeniu „christologických sporov“ však nedošlo; 
veď ešte koncom 7. stor. sa touto otázkou zaoberá Konštantinopolský koncil (680–681). 
O tomto koncile (resp. o istých dôsledkoch jeho záverov) dovoľte pár poznámok: mimo i-
ného tu bol odsúdený ako heretik bývalý pápež, „monoteletista“ Honorius (625–638), čo 
bola ťažká rana predstave o „pápežskej neomylnosti“. Túto ranu pápežskej prestíže (a tým aj 
moci) sa pokúsil zahojiť pápež Pius IX. (1846–1878), ktorý na I. Vatikánskom koncile dal 
potvrdiť dogmu o pápežskej neomylnosti, pričom Honoriov „prípad“ vyriešil originálnym 
spôsobom: Honorius údajne svoje kacírske názory vyjadril v liste – a to predsa nie je „ex 
cathedra“. Takto bola schizofrénia v myslení a konaní pápežov povýšená nielen na normu, 
ale na akúsi výsadu či dokonca „posvätný“ (Duchom Božím daný) znak osoby pápeža; niet 
pochýb, že tu ide o isté „kopírovanie“ dogmy o Ježišových „dvoch prirodzenostiach“: pápež 
je „božský“ (neomylný) a súčasne ľudský (omylný). Je to naozaj perfektná metóda, ktorou 
možno ospravedlniť alebo „vysvetliť“ úplne všetko (aj tie najohavnejšie činy a zločiny niek-
dajších pápežov). Ešte dve malé poznámky: a) prijatie tejto dogmy malo za následok od-
štiepenie sa časti duchovenstva a veriacich od „univerzálnej“ cirkvi (vznikla cirkev staroka-
tolícka); b) pápež Pius IX. sa stal výnimočným aj tým, že v roku 1854 vyhlásil dogmu o 
„nepoškvrnenom počatí Panny Márie“ – bol to prvý prípad v dejinách, keď pápež vyhlásil 
dogmu bez konzultácie s koncilom a bez opory v Písme či tradícii (veď ako „neomylný“ 
mohol si predsa dovoliť „opraviť“ Božie slovo). 
Niektorí tvrdia, že „viera v Ježišovo božstvo a v trojicu“ (čiže trinitárna teória) 

bola v kresťanstve realitou už pred nicejským koncilom (r. 325). Musím konštatovať, 
že tí, čo to hovoria, buď sa mýlia, alebo jednoducho zavádzajú. Svedčí o tom, mimo 
iného, priebeh vyššie uvedených sporov, trvajúcich oficiálne do konca 7. storočia; 
v skutočnosti však nové, tvrdo, často násilne presadzované, trinitárske učenie úplne 
nezvíťazilo nikdy – vždy, od apoštolského obdobia až dosiaľ, boli kresťania (jednot-
livci i spoločenstvá), ktorí neprijali toto pochybné, nebiblické učenie (vymyslené 
teofilozofmi prvých storočí nášho letopočtu) a zostali verní biblickému monoteizmu. 
(Pozrite tiež kap. Boh a Boží Syn – bod 12. a prílohu Diskusia). 

Niekto, kto dnes číta o predmete a priebehu sporov a hádok, ktoré vtedy zamest-
návali cirkevnú hierarchiu – napr. v tzv. „spore o iótu (t.j. o „i“)“, o ktorom ešte bude 
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reč – možno iba pokrúti hlavou, alebo sa i pousmeje nad nepomerom medzi „mali-
chernosťou“ príčin vtedajších bojov a vášnivosťou „bojovníkov“ i „kalibrom“ zbraní, 
ktoré používali. Vysvetlenie konštatovaním „taká bola doba“ nie je síce nesprávne, 
ale nie je ani úplné. Určite totiž hlavným dôvodom takého „plného nasadenia“ bolo 
to, že bojujúce strany si uvedomovali závažnosť problémov (vedeli, že nejde o žiadne 
„malicherné veci“). Dnes, keď poznáme ďalší priebeh (a náväznosti) udalostí, ktoré 
nasledovali, skutočne musíme priznať, že v tejto veci sa vtedajší teológovia nemýlili. 
Inou vecou však je, či tieto otázky museli byť nastolené (či vôbec problémy museli 
vzniknúť) – veď predtým, napr. v dobe apoštolskej, sa cirkev bez nich celkom dobre 
zaobišla; otázky sa totiž objavili a stali sa problémami až vtedy, keď čisté biblické 
učenie bolo konfrontované s pohanskou filozofiou, ktorá ovládla myslenie mnohých 
(väčšiny popredných) teológov, teda zhruba od 2. storočia, najmä však po „kon-
štantinizácii“ cirkvi. 

V tejto vojne (ako ostatne v každej) sa používali rôzne „zbrane“ a úskoky, a víťaz-
stvo zďaleka nepripadlo vždy tej strane, ktorá hájila pravdu, zjavenú Bohom v Jeho 
Slove.  

O „kalibre“ používaných zbraní, ako i o cieľoch, na ktoré boli zamierené, si môžeme as-
poň čiastočne urobiť predstavu, ak si prečítame časť uznesenia chalkedonského koncilu 
(451): 

„(Koncil) sa stavia proti tým, čo by chceli deliť tajomstvo vtelenia na dvoch Synov, 
zbavuje kňažstva tých, ktorí sa odvažujú tvrdiť, že božstvo Jednorodeného je schop-
né utrpenia, stavia sa proti tým, čo si predstavujú, že v Kristovi došlo k zliatiu, či zmie-
šaniu dvoch prirodzeností, zrieka sa tých, ktorí si predstavujú, že „tvánosť služobníka“ 
(t.j. ľudstvo), ktorú prijal od nás, bola nebeská, či akejkoľvek inej (nie ľudskej) podsta-
ty a dáva do kliatby tých, ktorí hovoria, že po zlúčení je jedna.“ 
Svoje názory („povýšené“ na koncile v dogmy) „cirkevní otcovia“ kladú nad Božiu prav-

du zjavenú v Jeho slove a snažia sa ich všemožne zakonzervovať, ochrániť pred inými ná-
zormi (podľa nich „heretickými“). Svedčí o tom napr. aj záverečná veta uznesenia tohoto 
koncilu: „Keď sme teda toto rozhodnutie s veľkou, všestrannou starostlivosťou a pres-
nosťou zložili, rozhodol svätý a všeobecný koncil, že nikto nesmie nijakú inú vieru pred-
nášať alebo písať, skladať, mať alebo učiť.“ 

Ale neboli to len kliatby, pozbavenia kňažstva, odsúdenia. Napr. Maximus Vyznavač 
(nar. 580), ktorý viedol v r. 649 koncil, čo vyhlásil učenie „o dvoch vôľach Krista“, bol ná-
silím nútený, aby prijal učenie „o jednej vôli“, neskôr bol vypovedaný do vyhnanstva, a keď 
nepodľahol ani ďalšiemu nátlaku, ktorý bol na neho vyvíjaný, bol mu vyrezaný jazyk a od-
ťatá pravá ruka. Také to boli „boje“, čo rozpútali vtedajší „cirkevní vládcovia“!  
Ako už bolo povedané, spory o osobe Ježiša Krista oficiálne ukončil konštantino-

polský koncil (680–681); ak však sledujeme cirkevné dejiny, zisťujeme, že tento spor 
o osobu Krista zamestnával cirkev, najmä východnú, celé storočia. Uznesenia kon-
cilov o „trojici“ a Ježišovom „božstve“, ale aj iné podobné, nebiblické dogmy, vlast-
ne nikdy neboli prijaté všeobecne a definitívne, ale v priebehu dejín sa vždy znova a 
znova tieto otázky vynárajú „na scéne.“ 

Toto tvrdenie možno, pravdaže, podoprieť historickými faktami:7  

                                                           
* 7  Tento stručný historický prehľad azda – okrem iného – presvedčí tých, ktorí sa domnievajú (iste aj 
vplyvom dezinformačnej propagandy predstaviteľov niektorých cirkví), že ten, kto odmieta dogmu o tro-
jici, nutne musí patriť  k spoločenstvu Jehovových svedkov, že sa mýlia. Veď stačí si len v nasledujúcich 
odsekoch uvedené historické udalosti a časové súvislosti porovnať s týmito faktami: učenie Ch.T. Russella 
a jeho spolupracovníkov (a nasledovníkov) sa začína šíriť v USA od 70. rokov 19. stor., do Európy pre-
niká v 20. – 30. rokoch nášho storočia a väčšieho rozšírenia a vplyvu tu nadobúda až po 2. svetovej vojne. 
A pokiaľ ide o ich pomenovanie: oni sami sa označovali najprv proste „kresťania“, neskôr „študujúci (bá-
datelia) Biblie“ a až od r. 1931 „Jehovovi svedkovia“. 
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Od samého začiatku, teda od formulovania trinitárnej teórie a jej presadzovania ako cirkev-
nej dogmy (na prelome 3. a 4. storočia), boli v cirkvi mnohí (jednotlivci a skupiny), ktorí ju 
kritizovali a odmietali. Spočiatku to boli spomínaní monarchiasti, ariáni, nestoriáni, neskôr im 
boli dávané rozličné iné názvy, najčastejšie „unitári“.8 Pravdaže, terčom kritiky boli aj iné 
deformácie učenia a praktiky cirkvi. 

V rôznych obdobiach vznikali kresťanské spoločenstvá, ktoré odmietali nebiblické dogmy 
a iné nešváry zakorenené v cirkvi; poznáme ich z histórie pod rozličnými pomenovaniami: 
bogomilovia – hnutie vzniklo v 10. stor. v Bulharsku (asi pod vplyvom paulikiánov) a značne 
sa rozšírilo na východe, neskôr i na západe, kde jeho stúpenci boli označovaní rôznymi inými 
názvami (z ktorých niektoré dostali časom pejoratívny ráz): katari, t.j. čistí (zo slova cathar 
však pochádza aj hanlivé označenie heretikov vôbec – Ketzer, kacír), vo Francúzsku albigen-
skí (podľa mesta Albi), pikarti (pôvodne katari z Picardie, neskôr takto pejoratívne označovali 

                                                           
*   8  K názvu unitári sa žiada doplniť niekoľko poznámok: Toto slovo má pôvod v latinskom „uni–“, čo 
je to isté ako grécke „mono–“ alebo naše „jedno–“; teda výraz „unitári“ by sa mal v podstate (významovo) 
kryť s už spomenutým „monarchianisti“ („kresťania–monoteisti“, t.j. kresťania veriaci v jediného Boha a 
odmietajúci kryptopolyteizmus trinitárov). Prečo píšem „by sa mal“? Pretože dnes to už celkom neplatí 
(platilo to azda na začiatku unitárskeho hnutia, založeného v 16. stor. F. Sozzinim, o ktorom sa zmienim 
neskôr). Dnes totiž viaceré kresťanské spoločenstvá, ktoré odmietajú klasickú trinitársku dogmu, vo svo-
jom názve nemajú prívlastok „unitársky“, na druhej strane tie, ktoré tento prívlastok (resp. priamo názov 
„unitári“) používajú, sú vieroučne vzdialené pôvodným unitárom. Príklady: do prvej skupiny patria napr. 
„Jehovovi svedkovia“ (pozri predchádzajúcu pozn. pod čiarou), ktorí v tejto otázke nadväzujú vlastne na a-
rianizmus; ďalej je to napr. cirkev „The Way International“ („Medzinárodná cesta“, skrátene „Cesta“), 
ktorá patrí do skupiny „letničných“ a ktorej vierouka v otázke „trojice“ je blízka učeniu „dynamického 
monarchianizmu“; ale možno sem zaradiť napr. aj „Československú cirkev husitskú“, ktorá si síce pone-
chala niektoré dogmy rímskej cirkvi, odštiepením z ktorej vznikla (v prvej polovici 20. stor.), ale odmieta 
ponímanie „trojosobnostného Boha“ a Ježiša Krista nepovažuje za „Bohočloveka“ ale za „človeka, 
ktorý je zjavením Boha“ (pozri citát uvedený sub F v kap. Z dôsledkov sporu). Z druhej skupiny uvediem 
aspoň „Nábož. společnosť českých unitářů“, ktorá odmieta nielen nebiblické dogmy, ale, žiaľ, aj Bibliu 
ako autoritatívne Božie slovo. Sama sa charakterizuje ako „liberálne náboženstvo, ktoré si praje byť 
v priateľskom vzťahu s vedou a kritickým myslením…, ktoré nemôže prijať názor o úplnej pravdivosti 
Biblie. Z Biblie a iných svätých písiem čerpá iba duchovnú inšpiráciu, ale nie údaje, ktoré sú dávno 
prekonané… Na základe rozumových a vedeckých argumentov neverí v Trojicu, v Ježišovo bož-
stvo, dedičný hriech, výkupnú obeť, neomylnosť Biblie, vzkriesenie tiel, posledný súd, peklo a pod.“ 
(citované z listu vedúceho predstaviteľa NSČU). Predstavy členov (aspoň tých popredných) tohto spoločenstva sú 
značne vzdialené tomu, v čo veria kresťania, ich  chápanie Boha ich dokonca vyčleňuje z celej skupiny monoteis-
tických náboženstiev, kam by –  ako to vyplýva z vyššie uvedených jazykových poznámok – mali patriť (a kam 
patria okrem kresťanov aj židia a moslimovia); ich predstavy o Bohu sa totiž nachádzajú kdesi na „pomedzí de-
izmu a teizmu“. Okrem toho svojím silným zdôrazňovaním „slobody myslenia“ – čo nie je nič iné ako eufemis-
tický výraz pre bezbrehý liberalizmus a „tolerantizmus“ (napr. vo vzťahu k módnym „vedeckým poznatkom“ a 
teóriám, ale i k rôznym nekresťanským náboženstvám) – toto spoločenstvo vytvára optimálne podmienky pre 
vznik rôznych konglomerátov často úplne inkompatibilných názorových prvkov – rozmanitých synkretických 
predstáv, nie nepodobných tým, ktoré šíria určité názorové prúdy hnutia New Age, ale tiež praktík, veľmi blíz-
kych tým, ktoré používajú niektoré pohanské kulty (spomeňme aspoň ich meditácie a porovnajme ich – nejde 
nám teraz o ich „techniku“, ale o ich zameranie, cieľ, resp. očakávanie ich účinku – s TM z „arzenálu“ hinduizmu, 
určeného k exportu na Západ). Potvrdzujú to aj nasledujúce vety z internetovej prezentácie tejto spoločnosti 
(http://www.aneta.cz/unitaria/czech/): „Čeští… unitáři nemají dogmata ani závazné vyznání víry, a tak 
není neobvyklé, že se mezi nimi vyskytuje mnoho rozmanitých názorů… pozorně zkoumají všechna 
náboženství a snaží se v nich oddělit to, co je dobově podmíněné, od toho, co je platné i dnes. 
V teistických náboženstvích… se věřící k Bohu obracejí prostřednictvím modlitby; unitáři však tako-
vouto víru nesdílejí… Proto při společných shromážděních neprosí Boha…, ale soustředěně rozjímají 
o těžkostech života… Cílem těchto meditací je získání životního optimismu, vnitřního klidu a tělesní 
i duševní vyrovnanosti. Unitáři… věří, že jedinou autoritou, která může určovat, jak by měli lidé ve 
svém životě jednat, je citlivé svědomí. …považují příběh o Adamově pádu a následní výkupné 
oběti Ježíše Krista za mýtus. Proto neočekávají vzkříšení z mrtvých ani poslední soud. Ešte treba dodať, 
že toto náboženské (ak ho „náboženským“ vôbec možno nazvať) spoločenstvo nepozná žiadne sviatosti (teda ani 
krst, ani žiadnu podobu pamiatky Večere Pánovej), ale používa päť základných obradov (tzv. symbolických úko-
nov), z ktorých „najobľúbenejšou je Kvetinová slávnosť“; ďalšími „symbolickými úkonmi“ sú uvítanie dieťaťa, 
svadba, pohreb a ordinácia duchovných (ktorí „nie sú pastieri stáda, ani prostredníci medzi Bohom a ľuďmi alebo 
autoritatívni učitelia, ale iba radcovia a podnecovatelia v náboženskom hľadaní“). 
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všetkých, čo sa vzpierali prijímať bludy hlásané oficiálnou cirkvou); ale iste najvýznamnejším 
bolo hnutie valdenských (toto hnutie vzniklo na prelome 12./13. stor. v Lyone, značne sa 
rozšírilo najmä v sev. Taliansku, v juž. Francúzsku, ale čiastočne napr. i v Španielsku, Nemec-
ku, Čechách a i.). 

Rád by som na tomto mieste zdôraznil, že okrem hnutí viac-menej ľudových, laických, tu 
boli aj učení jednotlivci vo vnútri cirkvi, ktorí odmietali nielen neprístojné praktiky vtedajšej 
cirkvi, ale aj mnohé jej dogmy. Takýto postoj bol životu nebezpečný, a tak sa, celkom pochopi-
teľne, väčšina nespokojencov vyhla verejnému vystúpeniu, či publikovaniu svojich názorov. 
Predsa sa však našli aj takí. Zmienku zaslúži najmä Pierre (Peter) Abélard (1079–1142), kto-
rého možno oprávnene považovať za zakladateľa teológie ako vedy (známy je jeho výrok 
„Intellego, ut credam“). Ale tým, že vniesol do úvah ratio, t.j. to „intellego“ (v spise Sic et non 
napr. píše: „Pochybovanie nás vedie k pýtaniu sa, a pýtaním sa dospievame k pravde“), 
v podstate položil základy vedy ako takej. A tento františkán, ktorý zmenil teológiu z roz-
jímania na vedu, postavil sa proti učeniu o „trojici“. Bol preto, pravdaže, odsúdený: jeho spisy 
boli spálené a on bol uväznený v kláštornej väznici, kde i zomrel. 

Napriek nesmierne krutému prenasledovaniu (zverskému mučeniu, upaľovaniu zaživa a iným 
priam perverzným spôsobom vraždenia jednotlivcov i masakrovania celých skupín), pri kto-
rom sa smutne „preslávili“ najmä dominikáni a neskôr jezuiti (tieto rády boli založené za 
účelom boja proti „kacírom“) a, pravdaže, ich „nástroj“ inkvizícia (tá bola zriadená v r. 1215 
na 4. lateránskom koncile, a to na podnet zlopovestného pápeža Inocenca III. – v tom čase 
mala slúžiť najmä na potlačenie albigenských, neskôr akýchkoľvek „kacírov“ – bola zverená na 
nejaký čas do rúk cisterciánov, neskôr dominikánov a jezuitov, ktorí ju vedeli naozaj „dokona-
le využiť“, čiže zneužiť), i napriek križiackym vojnám (tieto boli vyhlásené pápežmi napr. na 
likvidovanie valdenských, a neskôr na potlačenie reformačných hnutí v Čechách a v Ne-
mecku); teda napriek takémuto sústredenému, bezohľadnému, beštiálnemu mordovaniu a 
vraždeniu jednotlivcov i celých spoločenstiev, myšlienky založené na pravom biblickom učení 
sa šírili ďalej (na misijnú prácu kládli dôraz najmä valdenskí a neskôr Jednota bratská, vo svete 
známa aj ako „Moravskí bratia“), ba prežili i malé spoločenstvá verných (napríklad skupiny 
valdenských sa zachovali v severnom Taliansku dosiaľ).  

Dejiny poznávania Božej pravdy ukazujú, že aj napriek tým najhorším podmienkam, napriek 
zdaniu, že satan obsadil všetky pozície, táto pravda nikdy nebola potlačená úplne: Boh neustále 
vzbudzoval jej nových a nových hlásateľov, a s ich pomocou – prostredníctvom svojho Ducha 
– odkrýval (a odkrýva) postupne pravý obsah, ale i zmysel svojho zjavenia. Týchto mužov Boh 
vždy vystrojil takými darmi svojho Ducha, pomocou ktorých mohli v danom období a v danej 
situácii čo najoptimálnejšie splniť úlohu, ktorou ich poveril. Z tých darov Ducha to bola v pr-
vom rade hlboká viera a oddanosť, vôľa poznávať Boha a Jeho Slovo a odvaha priznať sa k 
poznanej pravde; ďalej pokora, múdrosť, často aj (ak to v danej situácii bolo nutné) vysoké 
vzdelanie a ďalšie potrebné predpoklady charakterové, povahové, intelektuálne a iné. A tak sa 
nám postupne „na scéne dejín“ objavujú takí velikáni, bojovníci za Božiu pravdu, ako bol John 
Wycliffe (Ján Viklef; 1330?–1384), Jan Hus (1372 –1415), Martin Luther (1483–1546), 
Huldrych Zwingli (Ulrich Cvingli; 1484–1531), Jean Calvin (Ján Kalvín; 1509–1564) a ďalší a 
ďalší. Každý z nich vo svojej dobe a v danej situácii splnil svoju úlohu, ktorou ho poveril Boh. 
Ale týmito velikánmi sa poznávanie čistej Božej pravdy neskončilo. Niektorí z nich si to uve-
domovali; je napr. známy Lutherov výraz „semper reformanda“, t.j. pokračujúca reformácia, 
teda nutnosť pokračovať v poznávaní pravdy, a tým v rozvíjaní čistého učenia – čiže neprestá-
vať v odhaľovaní a odstraňovaní pohanských nánosov, ktoré sa usídlili v cirkvi vo forme do-
giem, majúcich v očiach mnohých vyššiu autoritu ako samotné Božie slovo. Okrem spomenu-
tých známych mužov reformácie tu boli mnohí iní (ktorých mená sú menej slávne alebo sú 
dokonca neznáme), ktorým bolo dané poznať ďalšie časti Božej pravdy. Niektorí z nich kládli 
dôraz práve na odmietnutie trinitárnej dogmy; boli preto (a dodnes sú) označovaní ako „unitá-
ri“ (pozri aj pozn. pod čiarou č. 8). Z čias reformácie sú známi viacerí významní muži, usilujú-
ci o to, aby spolu s inými nebiblickými dogmami bola odmietnutá aj najhoršia z nich – trinitár-
ska. Na tomto mieste spomeniem aspoň jedného z nich, najznámejšieho (o niektorých ďalších 
sa zmienim neskôr): bol to Fausto Sozzini (Faustus Socinus; 1539–1604), ktorý ušiel pred 
prenasledovaním z Talianska do Poľska, kde položil základy unitárstva. Jeho učenie ovplyvnilo 
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východnú Európu (neskôr sa tieto idey rozšírili najmä do Anglie a Spojených štátov). Prvé 
väčšie spoločenstvá „unitárov“ sú známe v Poľsku a Sedmohradsku už v 16. storočí. 

16. storočie možno oprávnene označiť za zlomové obdobie v dejinách cirkvi (ba vlastne vše-
obecne v histórii ľudstva). Vtedy sa totiž začína doslova „lámať“ všemocnosť a „monopol na 
pravdu“ mocenskej, „konštantínskej“ cirkvi,9 a to jednak silnou kritikou a odporom zvonka 
(renesancia, osvietenstvo), jednak zvnútra, a to viacerými silnými reformačnými prúdmi. 
Tieto, hoci sa od seba líšia, sú jednotné v tom, že proklamujú Lutherom zdôrazňovanú zásadu 
„sola Scriptura“ (jedine Písmo), resp. „ad fontes“ – späť k prameňom, t.j. k čistému biblickému 
učeniu, k očisteniu tradíciami, legendami a pohanskými prvkami zdeformovaného učenia 
oficiálnej cirkvi (inou vecou už je, ako táto proklamovaná zásada bola jednotlivými spolo-
čenstvami, vznikajúcimi v rámci mohutného reformačného prúdu, aj v praxi dodržiavaná). 

Žiaľ, mnohí žiaci reformátorov zavrhli spomínané Lutherovo „semper reformanda“, snažili 
sa „zabetónovať“ učenie svojich učiteľov (niekedy ho dokonca viac alebo menej zdefor-
movali), čiže vytvorili si novú, vlastnú „tradíciu“,  a odmietali každé nové poznanie. Ba proti 
tým, ktorí s týmto novým poznaním prichádzajú, postupujú neraz podobne, ako postupovala 
proti nim nimi (právom) kritizovaná a odsudzovaná pápežská cirkev.  

Hlavným objektom prenasledovania – spoločným pre rímsku inkvizíciu i pre „ortodox-
ných“ predstaviteľov nemeckej (Lutherovej) a švajčiarskej (Zwingliho, resp. Kalvínovej) re-
formácie – sa stali najmä tzv. „anabaptisti“.10  

Jednotlivé skupiny „novokrstencov“ („krstencov“) kládli akcent na rôzne biblické zásady. 
Niektoré z nich odmietli aj nebiblickú dogmu trinitársku. Z vedúcich osobností týchto „anti-
trinitárskych“ skupín v 16. stor. sú známi (okrem F. Sozziniho, ktorý je spomínaný na inom 
mieste) napr. Adam Pastor, Hans Denck, a najmä autor tzv. „Mikulovských téz“ dr. Baltha-
sar Hubmaier (hlavne v neskorších rokoch jeho pôsobenia), ktorý bol upálený r. 1528 vo 
Viedni, kam bol vydaný na príkaz samotného kráľa (neskoršieho rím.-nem. cisára) Ferdinan-

                                                           
*    9  Táto prakticky neobmedzená moc začala sa postupne budovať od „milánskeho ediktu“ 
(313) a plnú silu nadobudla začiatkom 6. stor. Trvala teda od začiatku 4. stor. (zhruba) do po-
lovice 16. stor., t.j. dvanásť a pol storočí. Táto doba podľa mnohých exegétov Danielových 
proroctiev zodpovedá „jednému času, dvom časom a pol času“ (t.j. 360 + 2x360 + 360/2 = 
1260 rokov), ktoré boli dané „malému rohu“ na neobmedzenú vládu (Dan 7, 8.25). 
*   10  Anabaptisti predstavovali – popri lutersko-melanchtonskom a cvinglisko-kalvínskom –
tretí, najradikálnejší prúd reformácie. Názov anabaptisti (z gr. ana- = znova a baptizo = krstiť, 
ponoriť), resp. Wiedertäufer (novokrstenci) bola vlastne prezývka, ktorou ich označovali ich 
nepriatelia; oni sami sa však považovali skôr za Täufer, „krstencov“, pretože krst dospelých, 
ktorý praktizovali, nepovažovali za nový, opakovaný; odmietali totiž „pedobaptizmus“, a teda 
krst, ktorým mnohí z nich boli pokrstení v detstve nepokladali za krst. Krst totiž chápali ako 
verejné potvrdenie a vyznanie viery človeka, ktorý sa sám slobodne rozhodol pre poslušnosť 
voči Bohu, pre osobné nasledovanie (učeníctvo) Ježiša Krista a pre účasť v zbore cirkvi (a keď-
že takéto osobné vyznanie predpokladá poznanie závažnosti hriechu, potreby pokánia a výz-
namu Božej milosti prijatej v Kristu, nemôže sa týkať novorodenca, resp. malého dieťaťa). Tak-
to chápali krst prakticky všetci prívrženci radikálnej reformácie, patriaci do viacerých skupín – 
niekedy nazývaných podľa vedúcej osobnosti hnutia (napr. hutteriti, mennoniti, gabrieliti, fili-
piti a pod.), – ktorí sa často v iných vieroučných otázkach (dôrazoch) čiastočne alebo i podstat-
ne líšili. „Anabaptisti“ teda nebola homogénna skupina „heretikov“, a ani krst dospelých nebol 
jedinou, ba ani hlavnou ich zvláštnosťou. Základným, podstatným ich spoločným znakom bola 
„radikálnosť“, presnejšie dôslednosť v dodržiavaní troch hlavných reformačných zásad: 
„sola fide“ (Lutherom novoobjavené biblické učenie o „ospravedlnení z viery“ plne akcep-
tovali, avšak vieru chápali nie ako assensus, t.j. iba akési „intelektuálne prijatie“, ale skutočne 
ako fides, fiduciu – životné rozhodnutie úplne, v absolútnej dôvere sa odovzdať Bohu; a ospra-
vedlnenie nepovažovali za výsledok akéhosi „právneho aktu v nebeskom procese“, ale za nový 
život kresťanského učeníctva v poslušnosti – inými slovami: boli presvedčení o tom, že ospra-
vedlnenie ide vždy spolu s posvätením). Z ďalších reformačných zásad – „semper reforman-
da“ a „sola scriptura“ – vyvodili pre seba záver, že nemožno zostať v reforme cirkvi „na pol-
ceste“, že je treba odmietnuť aj tie nebiblické dogmy a praktiky, ktoré v hlavných reformač-
ných prúdoch (Lutherovom a Zwingliho, resp. Kalvínovom) zostali nepovšimnuté. 
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da I. pánmi z Lichtenštejna, ktorí boli dovtedy ochrancami mikulovských krstencov. (Hubma-
ierova manželka bola tri dni po upálení svojho muža popravená utopením v Dunaji). 

Tvrdošijné lipnutie na tradíciách a boj proti všetkému novému (hoci to „nové“ je neraz 
iba novoobjavenou starou pravdou) však už je asi údelom všetkých „zákonníkov“, resp. 
teológov – starovekých, stredovekých i dnešných; židovských, rímskych, „ortodoxných“ i 
protestantských.  

A tak v poznávaní starých bludov a nových právd sú za istých okolností neraz úspešnejší a 
dôslednejší „laici“, napr. biblicky vzdelaní prírodovedci, ako teológovia. Je to dané možno aj 
tým, že ich spôsob uvažovania je racionálnejší a slobodnejší (nezaťažený starými dogmami, 
ktoré občas pôsobia akoby z podvedomia), sú zvyknutí uvažovať skôr analyticky ako medita-
tívne, pracovať s faktami a jednoznačnými pojmami (ak sa ocitnú v ťažkostiach, neutiekajú sa 
obyčajne k obľúbenej formulke teológov – „to je Božie tajomstvo”).11   

A tak práve medzi nimi sa objavujú významní kritici cirkevných dogiem, samozrejme i trini-
tárnej. Uvediem tu z nich aspoň niekoľkých z tých, ktorí sa stali ani nie tak svetoznámymi, 
„populárnymi“ (a ak, tak iba medzi vzdelanými ľuďmi), ako skôr „svetovými“,  a to svojou 
genialitou, resp. svojím dielom (popularita človeka totiž nemusí byť vždy priamo úmerná jeho 
významu, prínosu pre ľudstvo, jeho „svetovosti“). Spolu s nimi spomeniem aj niektorých ich – 
hoci menej známych – súčasníkov (spolupracovníkov, nasledovníkov, či jednoducho iba „ro-
vesníkov“): 

V 16. stor. vzrušil svet prípad významného španielskeho vedca – lekára (objavil malý krvný 
obeh a prvý poukázal na spojenie žilného a tepenného systému). Menoval sa Miguel Serveto 
(Michal Servet, resp. Servetus; 1511–1553) a bol v Ženeve na podnet Kalvína zaživa upálený 
ako kacír – pretože odmietal dogmu o trojici.  

Rovnakej „opovážlivosti“ ako Servet sa dopustil a podobne dopadol aj maďarský učenec 
Ferenc Dávid (1510–1579), i keď jeho život neskončil na hranici, ale kdesi vo väzenskej 
kobke. Približne v tom istom čase a s rovnakým učením vystúpil (a nebyť toho, že ušiel 
pred cirkevnou „spravodlivosťou“, aj rovnaký osud by bol zdieľal) tu už spomínaný Talian 
Fausto Sozzini (1539–1604), zakladateľ novodobého „unitárstva“. 

 Sir Isaac (Izák) Newton (1642–1727), všeobecne pokladaný za najväčšieho prírodovedca 
všetkých čias (objavil gravitáciu, pomocou „Newtonových zákonov“ položil základy pozem-
skej mechaniky i mechaniky nebeských telies, je zakladateľom hydrodynamiky), odmietol 
učenie o trojici a napísal o tom aj historické a biblické zdôvodnenie, ktoré však (z pochopi-
teľnej obavy pred následkami) nezverejnil počas svojho života, a tak vyšlo až v roku 1754, t.j. 
27 rokov po jeho smrti. V tomto smere oveľa odvážnejší bol jeho kolega a priateľ William 
Whiston. 

William Whiston bol „newtonovec“ – bol nielen žiakom, kolegom, ale aj asistentom 
Newtonovým, a neskôr sa dokonca stal jeho nástupcom na poste univerzitného profesora 
matematiky a astronómie (okrem toho mal však aj teologické vzdelanie). Zdieľal s New-
tonom jeho názor na dogmu o trojici, na rozdiel od neho však nemlčal: v r. 1708 napr. na-
písal arcibiskupom canterburskému a yorskému list, kde mimo iného píše: „Do hĺbky som 
preštudoval tieto veci (súvisiace s dogmou o trojici), a som úplne presvedčený, že kres-
ťanská cirkev bola v nich dlho a hrubo klamaná; a ak to bude v mojej moci, s Božím po-
žehnaním už viac klamaná nebude.“ Nebol síce upálený (mal šťastie, že žil v 18. stor. 
v Anglicku), ale Cambridgeská univerzita mu odoprela poskytnúť povolenie publikovať, 
bol súdený, zbavený miesta profesora i členstva v Kráľovskej spoločnosti a vykázaný 
z Cambridge. Založil Spoločnosť na podporu prvotného kresťanstva, a v roku 1747 opustil 
nakoniec anglikánsku cirkev. Urobil to demonštratívne – odišiel z kostola po tom, čo fa-
rár začal čítať anastáziánske vyznanie viery. 

                                                           
*   11 Niet pochýb o tom, že mnohé, veľmi mnohé z toho, čo Boh koná, ľudský rozum nechápe – je to 
z hľadiska človeka „Božie tajomstvo“. Sotva však tento výraz môžeme používať ako akúsi „zaklínaciu 
formulku“ (neraz vyslovovanú akoby so záľubou v ezoterike, a to často práve tými, ktorí ezoteriku – cel-
kom oprávnene – odsudzujú) aj v tých prípadoch, kde Boh človeku odhalil (zjavil) dostatok informácií 
k tomu, aby poznal pravdu. A medzi tie otázky, kde Boh chce, aby človek vedel, poznal odpoveď (dokon-
ca ho k tomuto poznávaniu priamo vyzýva), patria najmä: „kto je náš Boh?“ a „aký je náš Boh?“ 
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 Ďalším svetoznámym mužom, ktorého by som tu chcel spomenúť, je Lev Nikolajevič Tol-
stoj (1828–1910). Tento je síce oficiálne zaraďovaný medzi umelcov, ale v skutočnosti geniál-
nosťou svojho analytického mozgu je mysliteľom a vedcom v pravom slova zmysle (svedčia o 
tom nielen jeho úžasné opisy a rozbory vecí, udalostí a osobností, ale aj ostatné, mimoliterárne 
aktivity). Mnohí možno nevedia, že tohoto génia – ktorý sa pokúsil v praxi uplatniť, a to veľmi 
dôsledne a v rôznych oblastiach života (osobného i spoločenského), učenie Ježiša Krista a 
ktorý na prelome 19. a 20. storočia (ale i neskôr) viac ako ktokoľvek iný ovplyvnil (v pozitív-
nom zmysle) zmýšľanie mnohých – vo februári 1901 exkomunikovala pravoslávna („ortodox-
ná“) cirkev, a to práve preto, že odmietal dogmu „homousioských trinitárov“ o božstve Ježiša 
Krista (čo je to „homousios“, je vysvetlené nižšie – v časti Z dôsledkov sporu).  

Treba dodať, že Tolstého názory zdieľalo s ním veľké množstvo významných vzdelancov, 
jeho prívržencov – „tolstojovcov“. (Bližšie sa s Tolstého názormi môžete zoznámiť v mojej 
knihe L. N. TOLSTOJ a jeho životné otázky – VIERA a UMENIE). 

Po týchto „svetových“ mužoch by som rád na tomto mieste spomenul ešte jedného, síce 
možno nie svetoznámeho, ale celkom iste veľmi dobre známeho Čechom a Slovákom 
(a nielen im známeho, ale nimi i cteného) – chcem sa zmieniť o ich prvom spoločnom 
(a najvýznamnejšom) prezidentovi T. G. Masarykovi, o jeho viere (a to i v súvislosti 
s „trojičnou dogmou“). Vlastne – musím sa opraviť – bude to zmienka nie „o jednom mu-
žovi“, ale o mužovi a žene: o T.G.M. totiž nemožno hovoriť, najmä ak ide o otázky viery, 
bez toho, aby sa nepovedalo niečo aj o jeho manželke Charlotte. 

Ako je známe, rodina, z ktorej T.G.M. pochádzal, bola slovensko–česká (otec bol Slo-
vák, matka Moravanka) a katolícka. On sám sa neskôr priklonil k protestantizmu. Možno 
sa tak nestalo iba pod vplyvom jeho manželky – Američanky z protestantského prostredia 
(jej otec pochádzal z hugenotskej, matka z puritánskej rodiny); skôr to bolo asi naopak: 
vzal si za manželku ženu, ktorá mu bola blízka aj (či najmä) po stránke duchovnej. O viere 
prezidenta Masaryka nemožno pochybovať: svedčí o nej nielen jeho „krédo“ (ktoré na-
priek tomu, že je azda najstručnejším zo všetkých známych vyznaní, je jasné a výstižné) – 
„Ježiš, nie Cézar!“, ale o jeho viere svedčia najmä jeho postoje k problémom politickým a 
sociálnym, ktoré prinášal komplikovaný život (v rodiacom sa štáte, v ťažkom povojnovom 
období, uprostred svetovej hospodárskej krízy), ako i k otázkam morálnym a filozofickým 
(ku ktorým sa často vyjadroval). Všetky tieto otázky posudzoval (a ak sa dalo i riešil) – 
ako sám zvykol hovoriť – sub specie aeternitatis (pod zorným uhlom večnosti); tento 
transcendentálny princíp bol základom jeho humanity, a nachádzal ho (podobne ako Pa-
lacký) u Ježiša Nazaretského a v Jednote bratskej. Z toho princípu vychádza aj pri hodno-
tení histórie: videl (a vyzdvihoval) veľký význam českej reformácie, a to nielen hnutie hu-
sitské – a nielen jeho rozmer národný a sociálny (ako to videli a hodnotili niektorí iní českí 
osvietenci) –, ale i neskoršie obdobie „predbielohorské“, najmä pre na tú dobu jedinečné 
reformačné poňatie slobody viery a svedomia. To všetko po Bielej Hore zaniklo, bolo po-
hltené habsburgovským absolutistickým temnom; ale teraz, po rozpade habsburskej mo-
narchie, v nových podmienkach, v novom, slobodnom štáte, treba, podľa Masaryka, nad-
väzovať práve na to „predbielohorské“. Avšak napriek všetkému, čo tu bolo spomenuté – 
napriek jeho viere a príklonu k protestantizmu –, Masaryk sa vyhýbal „konfesionalizmu“, 
nebol členom žiadnej oficiálnej (inštitucionalizovanej) cirkvi. Celkom určite to nebolo iba 
preto, aby si – ako hlava štátu – zachoval „odstup“, „nestrannosť“. O pravej príčine tohoto 
svojho postoja sa, pochopiteľne, otvorene nezmieňoval, ale veľa nám môže prezradiť zmýš-
ľanie a konanie jeho manželky, s ktorou sa v týchto veciach celkom iste stotožňoval (pres-
nejšie: bola to zrejme manželka, čo sa stotožnila s otcom rodiny – hĺbavým profesorom fi-
lozofie, ktorého názory v takých otázkach ako je viera, chápanie Boha, vzťah k cirkvi a 
pod. celkom iste hrali pri formovaní „rodinnej ideológie“ určujúcu rolu). Ako to teda bolo 
s pani Masarykovou? Dovolím si odcitovať pár viet z časopisu ET–KJ 17/2003 (z článku 
J. Štěpána: „Nad perly cennejší je žena statečná… Náboženství paní Masarykové“): „Když se 
provdala za Masaryka, toužila po jednotě ve věcech duchovních. Proto přestoupila do naší 
církve. Význačnou vlastností paní Masarykové byla pravdivost. Byla velice přesná v myš-
lení. Shledala, že trojiční pojem Boha je jí vzdálený, a proto zase vystoupila z tehdejší re-
formované církve.“ (Podčiarkol M.B.). Je takmer isté, že i Masaryk, rovnako ako jeho 
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manželka, zostal mimo cirkvi (cirkví) preto, že „mu bol vzdialený trojičný pojem Boha“ 
(aby som použil slová autora článku, z ktorého som tu citoval). 

Ale aj mnohí ďalší svetoznámi učenci dogmu o „trojici“ odmietali (či už viac alebo 
menej otvorene). Filozofické alebo teologické systémy, ku ktorým sa niektorí hlásili (ne-
raz boli práve oni sami ich autormi) sú obyčajne príliš zložité, aby ich tu bolo možné pre-
zentovať; preto spomeniem aspoň to podstatné: napríklad významní nemeckí filozofi 
I. Kant (1724-1804) a G.W.F. Hegel (1770-1831), autori odlišných filozofických sústav, 
boli zajedno v tom, že zamietali učenie o „trojici“ a prikláňali sa skôr k adopcionalizmu 
(boli teda v podstate „sociniánmi“; o F. Sozzinim už bola zmienka v pozn. pod. čiarou č. 
8). Ale dokonca aj známi teológovia K. Barth a P. Tillich odmietali trinitársku termino-
lógiu (prečo iné, ak nie preto, že neprijali učenie, kvôli ktorému bola táto terminológia 
vytvorená?); nikdy napr. nepoužívali slovo „osoba“ v súvislosti s Bohom. Barth používal 
namiesto „osoba“ výraz „spôsob bytia“ (preto ho mnohí priraďujú k tzv. „modalistom“). 
Tillich sa nielen otvorene dištancoval od výrazu „osoba“ (v súvislosti s Bohom), ale pre-
hlásil, že dogmu o „trojici“ si vytvorili ľudia iba kvôli „uspokojeniu svojich vlastných 
potrieb“. O názoroch ďalších šiestich teológov svetového mena (Schleiermachera, Rit-
schla, Harnacka, Bultmanna, Auléna a Schillebeeckxa) sa zmienim podrobnejšie v jednej 
zo záverečných kapitol knihy, nazvanej „Návraty“.  

Prečo to všetko vzniklo? Čo bolo prvotnou príčinou, koreňom toho veľkého stáro-
čia trvajúceho sporu? Už bolo naznačené, že do kresťanstva prenikala pohanská, 
grécka (najmä platónska) filozofia (išlo o tzv. „helenizáciu kresťanstva“). Mnohí 
poprední predstavitelia cirkvi boli predtým pohania, čiže boli odchovaní pohan-
skou filozofiou.  

V tejto súvislosti nemôžem opäť nepripomenúť tú naozaj zvláštnu „pikantnosť“, že nicej-
skému (nikajskému) cirkevnému koncilu v r. 325, ktorý zohral kľúčovú rolu v spomínanom 
spore o Ježišovom božstve (a ten vyvolal ďalší spor – „trinitársky“), predsedal pohan (nielen 
zmýšľaním, ale aj formálne, keďže v tom čase ešte nebol pokrstený) – cisár Konštantín I. 
(tzv. „Veľký“). 

Postoj cirkvi, podstata sporu i jeho dôsledky pre obidve strany, ale aj pre nasledujúce ge-
nerácie (jedni sa poučili, druhí, nepoučiteľní, sa iba utvrdili v rigídnom zotrvávaní na „po-
svätných“ dogmách cirkvi), v hore uvedených prípadoch boli rovnaké (i keď predmet sporu 
bol, pravdaže, iný), ako v povestných inkvizičných procesoch s G. Galileim a G. Brunom. 
Aj vtedy totiž cirkev „bojovala za pravdu“ proti „heretikom“. Aj vtedy išlo o „cirkevnú 
pravdu“ – cirkvou adoptovanú rodnú dcéru pohanskej gréckej filozofie (vtedy to konkrétne 
bola aristotelovsko–ptolemaiovská geocentrická kosmológia), čo nemala vôbec nič spoloč-
ného s biblickou pravdou, ktorú zjavil Boh ľuďom vo svojom Slove. 
Filozofické pojmy, ktoré vtedajší „kresťanskí teológovia“ (ktorí boli súčasne po-

hanskými filozofmi) priniesli z gréckej filozofie („podstata“, „prirodzenosť“, „oso-
ba“12 atď.), celkom zahmlili, mimo iného, otázku, ktorá v apoštolskej cirkvi nebola 
problémom – otázku Božieho Synovstva Ježiša Krista. Ako bolo Božie Synovstvo 
chápané v židovskej tradícii a v prvotnej cirkvi, povieme si neskôr (viď kap. ...Ježiša 
Krista..., časť Boží Syn).  

Skrátka, je isté, že bez infiltrácie kresťanstva pohanskou filozofiou by nikdy ne-
boli vznikli ani nekrvavé „boje o iotu“ (t.j. o „i“: či homousios alebo homoiusios), ale 
ani mnohé veľmi krvavé boje, tragédie jednotlivcov i spoločenstiev, tiahnúce sa deji-
nami kresťanstva takmer dve tisícročia. „Ctihodní cirkevní otcovia“ prvého poltisíc-
                                                           

* 12   „...terminológia, ktorá sa používa, keď sa hovorí o »troch osobách v jednom bož-
stve«, prináša aj určité »riziká«. Ak slovom »osoba« chápeme samostatnú individualitu, musí 
starocirkevná formulácia odvádzať naše myšlienky kamsi smerom k triteizmu“ – to je citát 
z knihy významného švédskeho teológa (svetového mena) 20. storočia, arcibiskupa G. Auléna (2).  Aulén 
tu teda pripúšťa „riziko“ formulácií nicejského vyznania – v podstate jeho neudržateľnosť v „dnešnej do-
be“. (Viac o tom v prílohe Diskusia). 
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ročia nášho letopočtu cítili, že sa zamotávajú do pavučiny, ktorá je nielen nepríjemná, 
ale aj nebezpečná, a preto sa viackrát pokúsili ju radikálne, „definitívne“ roztrhať 
(svedčia o tom mnohé, nielen tu pred chvíľou citované, uznesenia koncilov), ale zrej-
me netušili, že to bola nie (iba) pavučina, ale snehová guľa, ktorú vytvorili a dali do 
pohybu; a tá rástla, a občas naberala charakter i silu lavíny, ničiacej duchovné hodno-
ty i životy. 

Z dôsledkov sporu 
Aspoň v krátkosti vysvetlím, čo pod tou „snehovou guľou“ mám na mysli: prijaté 

dogmy „si žiadali“ prijímanie stále nových a nových dogiem. V prvých fázach boja  
(koncily nicejský v r. 325 a konštantinopolský v r. 381) bol spor o tzv. „podstatu“ 
(ide tu o zjavné zanášanie typicky filozofických kategórií do teológie): je Ježiš Kris-
tus rovný s Bohom, je s Ním „jednej podstaty“ (homousios) alebo mu je podobný 
(homoiusios)? (Preto sa tomuto sporu niekedy hovorí aj „spor o i“, resp. „o iotu“). Zo 
sporu sa zrodila – a po úporných (a bezohľadných) bojoch i zvíťazila – dogma o jed-
nej podstate, o rovnosti Ježiša s Bohom. Celkom logicky nasledovali špekulácie o 
tom, ako sa vyhnúť oprávneným obvineniam zo zavádzania polyteizmu do kresťan-
stva – vznikli konštrukcie o „trojici“, ktoré boli nakoniec odhlasované ako ďalšia 
dogma. Ale súčasne sa zákonite vynoril spor – zárodok novej dogmy (dogiem): čím 
je vlastne Mária? Theotokos? Christotokos? Či dokonca „iba“ Iesoytokos?  

Veď  ak Ježiš bol Boh, potom predsa jeho matka je „bohorodička“ (theotokos), a „nemohla 
byť obyčajnou ženou“; preto ju bolo „treba“ prehlásiť nielen za „bezhriešnu“ a „nepoškvr-
nenú“, ale muselo sa jej dostať aj iných privilégií: bola (podľa tvrdenia niektorých), rovnako 
ako jej syn, „vzatá na nebo“, stala sa „kráľovnou nebies“, „prostredníčkou“ medzi ľuďmi a jej 
synom, resp. Bohom, dokonca má byť „spoluvykupiteľkou“. Pritom je, pravdaže, bezohľadne 
ignorované Božie slovo, podľa ktorého jediným vykupiteľomBC13 a prostredníkomBC14 je Bo-
ží Syn – Ježiš Kristus; a okrem toho, týmto spôsobom je vlastne nepriamo pripisovaná Bohu 
i Jeho Synovi veľmi „ľudská“ (hriešna) vlastnosť – uprednostňovanie (blízkej) osoby, teda to, 
čo je Bohu absolútne cudzie.BC15 Aby bolo možné mariologické dogmy prijať, muselo zostať 
nepovšimnutým aj Ježišovo priame vyjadrenie sa k tejto konkrétnej otázke – k otázke posta-
venia jeho matky medzi inými ľuďmi: keď mu totiž raz oznámili, že ho hľadá jeho matka a 
bratia, neponáhľal sa k nim, ale povedal: „Kto je moja matka a moji bratia? Prešiel pohľa-
dom po okolosediacich a povedal: Hľa, moja matka i moji bratia! Lebo mojím bratom, ses-
trou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu!“ (Mk 3,32-34). A na inom mieste: keď akási že-
na prehlásila, že jeho matka je blahoslavená („blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, kto-
ré ťa kojili“), zareagoval takto: „Blahoslavení sú skôr tí, čo počuli a zachovávajú Božie slo-
vo“ (L 11,27.28 ).16 
Teda partenogenetické, resp. mariologické dogmy súvisia s predmetom spomí-

naného sporu (a odhlasovaných dogiem) o Ježišovom božstve: Ježiš Kristus, ktorý 
ako veľkňazBC17 je prostredníkomBC18 medzi človekom a Bohom, sa podľa dogmy 
stal Bohom, a tak sa vzdialil úbohému človeku. Človek si preto začal hľadať niekoho 
                                                           

* 13BC  Syn človeka, t.j. Ježiš Kristus prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých (Mk 
10,45; podobne: Mt 20,28);  Kristus nás vykúpil...(G 3,13);  (Baránok, t.j. Kristus)...  svojou krvou 
vykúpil si Bohu ľudí... (Zj 5,9) 

* 14BC Jeden je Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus (1Tim 2,5) 
* 15BC  ...Boh nikoho neuprednostňuje (Sk 10,34; podobne: R 2,11; G 2,6; Ef 6,9; Kol 3,25 atď.) 
* 16 Zaujímavý je aj fakt, že Ježiš Kristus, ktorý opakovane nazýva (a oslovuje) Boha svojím 
Otcom, Máriu neoslovuje nikdy „matka“, ale „žena“ (J 2,4 ; J 19,26).   
* 17BC   Máme takého Veľkňaza (Krista), ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti (Boha) 
v nebesiach... (Hb 8,1) 
* 18BC    (1Tim 2,5) – viď vyššie (pozn. p. č. 14BC). 
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iného, bližšieho (kto lepšie rozumie jeho ľudským problémom) – nového „prost-
redníka“. A tu sa ponúka Ježišova matka. Ale aj s ňou sa zakrátko udiali, ako už 
bolo uvedené, veľké premeny: z mladej ženy, ktorú si Boh vyvolil, stalo sa polobož-
ské (či dokonca „božské“?) stvorenie – „bohorodička“, „kráľovná nebies“, ktorú 
treba si nielen ctiť, ale aj vzývať. A tak sa ukázala potreba opäť hľadať „bližších“, 
ľudskejších „prostredníkov“. Tí sa našli v osobách legendami opradených, zosnu-
lých ľudí, ktorí boli prehlásení za „svätých“, a boli im dokonca pridelené „rezorty“ 
(patronáty), aby boli svojim ctiteľom ešte bližší (napr. tým, že boli podobnej profe-
sie, mali rovnaké ľudské záujmy alebo pobyt v tom istom regióne atď.). Pritom sa 
akosi samozrejme predpokladá, že tento „pridelený rezort“ prijmú a že s nimi mož-
no komunikovať (hoci také pohanské praktiky, ako sú snahy o komunikovanie s mŕt-
vymi Boh prísne zakazuje).BC19 Je to modloslužba; veď ide o kladenie ľudí na roveň 
Boha – prinajmenšom v tom, že sú im pripisované božské vlastnosti: „nesmrteľnosť“ 
(„žijú“ po smrti, pred vzkriesením), „všadeprítomnosť“ (sú „schopní“ počuť a po-
prípade aj vypočuť mnohých, a to často geograficky aj inak veľmi vzdialených ľudí) 
a „všemohúcnosť“ (moc ovplyvňovať všemohúceho Boha, Jeho súd, Jeho vôľu, Jeho 
zámery; ešte horšia je predstava niektorých ľudí, obracajúcich sa na „svätých patró-
nov“ s prosbou nielen o príhovor, ale o priamu pomoc – akoby títo mohli pre nich 
niečo urobiť akosi „za chrbtom“ Boha, „na vlastnú päsť“). Takto sa v „kresťanstve“ 
postupne vytvárali pohanské kulty, takto sa niekdajší prísny monoteizmus postupne 
menil v podstate na polyteizmus, modlárstvo, nebo sa menilo na akýsi nový, „kres-
ťanský panteón“. Tým boli ignorované (doslova pošliapané) Božie prikázania, predo-
všetkým prvé, ktoré možno pokladať za základné.BC20 

Ďalším príkladom „revízie“ dekalógu následkom prijatých dogiem o Ježišovom 
božstve je zrušenie druhého prikázania.BC21 „Dôvod“ bol poruke: ak sa nám Boh uká-
zal v Ježišovi, stal sa nám známym (myslelo sa to nielen duchovne, ale aj telesne) – 
„zviditeľnil sa“, a tak vraj už nie je odôvodnený zákaz Ho zobrazovať. A ako inak ako 
človeka. Teda človek (stvorenie „stvorené na Boží obraz“) sa tu odvažuje „tvoriť boha 
na svoj obraz“.22 

Pochopiteľne, že tí, ktorí čítali Božie slovo (nebolo ich veľa, veď pred vynájdením 
kníhtlače bola Biblia, najmä celá, prakticky nedostupná, a neskôr zasa bolo cirkvou 
zakázané ju čítať), videli rozpory medzi Božím slovom a náboženskou praxou. Mno-
hí sa ozvali na obranu pravdy, Božej pravdy. Cirkev vzburu riešila po svojom: „here-
tikov“ likvidovala (najčastejšie v ohni hraníc). Lenže neskôr už ani mučiarne a hrani-
ce nepomáhajú. Nakoniec (najmä v 15. a 16. stor.) sa cirkev začína trieštiť: vznikajú 
nové (reformné) cirkvi. 

Tieto nové cirkvi odmietli mnohé staré praktiky a dogmy; niektoré si však ponechali, 
a proti ľuďom, čo sa opovážili tieto dogmy kritizovať (resp. ich odmietnuť), teda proti novým 
„kacírom“ (heretikom), postupovali často podobne, ako to nimi (právom) odsudzované a 
nenávidené svetovládne monštrum, v ktoré sa vyvinul onen spomínaný pohansko–kresťan-

                                                           
* 19BC    Neobracajte sa na duchov mŕtvych... Ja som JHVH, váš Boh (3M 19,31; podobne: 
3 M 20,6; 5M 18,11.12) 
* 20BC   Ja som Hospodin (JHVH), tvoj Boh... Nebudeš mať iných bohom okrem mňa (2M 20,2.3; 
podobne: 5M 5,6.7) 
* 21BC   Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi,... na zemi... alebo vo vode. 
Nebudeš sa im klaňať, ani im slúžiť, lebo ja som JHVH, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov do 
tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a za-
chovávajú moje prikázania (2M 20,4-6; podobne: 5M 5,5-10)  
* 22  Tým sa ignoruje nielen 2. Božie prikázanie, ale aj iné časti Božieho Slova, napr.: Boh je Duch... 
(J 4,24);   Boha nikto nikdy nevidel (1J 4,12)  
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ský kríženec, presnejšie – jeho rímska odroda. Tak napr. husiti upaľovali nielen kňazov a 
mníchov – nenávidených „pápežencov“ (čo by sa dalo azda pochopiť, keďže práve títo boli 
nielen stelesnením zla a skazenosti rímskej cirkvi, ale často aj iniciátormi, ba spolu so svo-
jimi svetskými pomáhačmi, aj realizátormi neuveriteľných ukrutností páchaných na stúpen-
coch nového učenia), ale zabíjali, upaľovali aj ľudí z vlastných radov, ak išli v odmietaní 
dogiem ďalej ako bolo povolené. V plameňoch hraníc umierali najmä tzv. „pikarti“ – jed-
notlivci i veľké skupiny (celé spoločenstvá), kňazi i laici, učení i negramotní. Napr. nasle-
dovníci upáleného „kacíra“ Husa upaľovali „kacírov“ (opakovane na osobný rozkaz samot-
ného Žižku), a to – podobne ako ich úhlavní nepriatelia, „pápeženci“, nenávidení vrahovia 
ich milovaného majstra Jána – „pre obranu cirkvi pravej“.  

Ďalší príklad: upálenie už spomínaného vedca – lekára, objaviteľa malého krvného obehu 
M. Serveta Kalvínom – pretože odmietal trinitársku dogmu. Servet je prvou a najzná-
mejšou, ale zďaleka nie jedinou obeťou Kalvínovej „disciplíny“ a „cirkevnej výchovy“.  

I keď počty popravených „kacírov“ v krajinách, kde zvíťazila reformácia, ani len zďaleka 
nemožno porovnávať s hekatombami úbohých obetí pápežského „svätého ofícia“, resp. in-
kvizície, predsa len sú zarážajúce, ak uvážime, že jednou z hlavných požiadaviek reformá-
cie bola sloboda kresťana – slobodné čítanie (a tým i chápanie) Božieho slova. 
No ani tu, na rozhraní stredoveku a novoveku, sa táto „snehová guľa“ nezastavila; 

dôsledky jej „valcujúceho“ (či „lavínového“) pôsobenia vidíme i dnes: má podiel na 
existencii neuveriteľného množstva cirkví a cirkvičiek (konfesií, denominácií) v kres-
ťanskom svete, na odmietaní „cirkevného kresťanstva“ (a s ním, žiaľ, neraz aj evanje-
liovej zvesti) veľkou časťou spoločnosti v tzv. „kresťanských národoch“, a konečne – 
i na trvalom napätí medzi kresťanmi na jednej, a inými monoteistickými nábožen-
stvami, na druhej strane. Myslím, že jedným z hlavných zdrojov nenávisti veľkej 
časti vyznávačov islamu, ale i judaizmu voči kresťanstvu je to, že ho považujú za 
náboženstvo polyteistické – za zradu monoteizmu. Tvrdenie trinitárov, že to nie je 
pravda, ich zrejme nevie presvedčiť. V diskusiách je ich argumentácia totiž veľmi 
nepresvedčivá a obyčajne sa končí prehlásením: „To je Božie tajomstvo“. A keď sú 
nútení vyjadriť sa písomne (napr. ako autori vieroučných a vzdelávacích spisov, či 
spolutvorcovia katechizmov a vyznaní), sú ich formulácie neraz plné rozporov. Pri-
tom sa stretávame so značnými rozdielmi pri interpretácii Božej „trojjedinosti“ nielen 
medzi jednotlivými konfesiami, ale aj s nejednotnosťou medzi rôznymi autormi tej 
istej denominácie, ba dokonca s častými vnútornými rozpormi, protirečeniami, alo-
gizmami v dielach toho istého autora. Aby to čitateľ mohol sám posúdiť, uvediem tu 
niekoľko príkladov, citácií. Nejde mi pritom o to, aby na ich základe bola azda posu-
dzovaná „pravovernosť“ jednotlivých konfesií – na tento účel uvádzané ukážky nie sú 
vhodné jednak preto, že nepochádzajú z jedného dejinného obdobia (doba ich vzniku 
je 16. stor. až posledné desaťročie 20. stor.), a preto aj ich reč je rozdielna, ťažko po-
rovnávateľná, a jednak preto, že nie všetky pochádzajú z oficiálnych vieroučných 
spisov príslušných cirkvi; niektoré sú úryvkami z bežných publikácií (treba však 
zdôrazniť, že ide o práce autorov, ktorí majú autoritu vo svojich denomináciách, 
a preto niet pochýb, že každá ich práca fakticky má – oficiálne, či neoficiálne – „im-
primatur“ cirkvi, resp. jej vedenia). Tu sú ukážky: 
A/  (Naša cirkev) vyznáva vieru v Boha Otca všemohúceho, prvú osobu trojjediného Boha, 

večne jestvujúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 
...v Pána Ježiša Krista, druhú osobu trojjediného Boha, večného Syna Božieho, vychádza-

júceho od Otca, ktorý bol vtelený prostredníctvom Ducha Svätého a narodil sa z Márie, 
panny, vzal na seba pravú, ale nie padlú ľudskú prirodzenosť, je jedna osoba, vlastniaca 
dve zjednotené prirodzenosti - ľudskú a Božiu – nezmiešanú, nepremennú, nerozdelenú; 

v Jeho bezhriešny život, zázračnú službu, zástupnú výkupnú smrť, telesné vzkriese-
nie, triumfálne nanebovstúpenie, neustále orodovanie za nás a druhý príchod;... Pri-
znávame sa k tzv. Apoštolskému, k Nicejskému a Chalcedónskemu vyznaniu viery. 
(29) 
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B/ ...učíme a veríme podľa Nicejského snemu, že je len jedna Božská bytosť, ktorá sa 
menuje a opravdu je Boh; avšak v tejže jednej Božskej bytosti sú tri osoby, rovnakej 
moci a rovnako večné: Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý; všetky tri tvoria jednu 
Božskú bytosť, večnú, nerozdielnu, bez konca, nesmiernej moci, múdrosti a dobroty; 
jeden Stvoriteľ a Udržiavateľ všetkých viditeľných a neviditeľných vecí. Pod slovom 
osoba nerozumie sa čiastka ani vlastnosť inej bytosti, ale sa rozumie, čo je samo o-
sebe, ako aj Otcovia užívali toto slovo pri týchto otázkach. 

Učíme tiež, že Boh Syn sa stal človekom, narodil sa z čistej panny Márie a že dve 
prirodzenosti, Božskú a ľudskú, takto v jednej osobe nerozdeliteľne zjednotené, sú je-
den Kristus, ktorý je pravý Boh a pravý človek... (28) 

C/ ...(zakladáme) svoju vieru na Ježišovi, Božom Synovi, bratovi všetkých, Spasiteľovi 
sveta a na Jeho Slove, Biblii... 

Aj keď je stvoriteľom vesmíru, Kristus sformoval túto planétu za sedem dní, vrátane 
prvého muža a ženy... 

Svätenie siedmeho dňa zaviedol Ježiš na poctu Svojho ukončeného diela... 
Boh Otec poslal svojho Syna, Ježiša, aby bol narodený z panny ...vstal z mŕtvych 

pri zavolaní Svojho Otca. Vrátil sa do neba... (27). (Dogmatika tejto cirkvi v otázke chápania 
„božských osôb“ je podrobnejšie rozvedená v prílohe „Diskusia“ (časť III.), v druhej časti tejto knihy.) 

D/ ...Otec i Syn i Duch svätý je jeden Boh. Ak totiž sme krstení v ich meno, sme krstení vo 
vieru v nich ... Ono meno, ktoré Židia nazývajú nevysloviteľným, je u Jeremiáša dá-
vané Synovi (Jr 23,6; 33,16)... 

Jediný teda musí byť onen večný Boh, ktorý na inom mieste tvrdí, že slávu svoju 
inému nedá (Iz 42,8). Avšak keď sa hovorí, že bol na počiatku u Boha a že Otec uči-
nil veky skrz neho a mimoto, keď nám dosvedčuje, že mal slávu u Otca ... ukazuje sa 
tým rozlíšenie v osobách. Ešte viac to vidno z výroku, že nie Otec prišiel a vzal na se-
ba naše ľudské telo, ale, že Syn vyšiel od Otca, aby k nám zostúpil a stal sa člove-
kom (J 1,14; Hb 1,2; J 17,5; 16,28) ... Otec, Syn i Duch svätý sú jeden Boh, pretože i 
Otec je Boh, i Syn je Boh i Duch svätý je Boh, a pretože nemôžu byť nič iné ako je-
den Boh. A ďalej traja sú menovaní, traja opisovaní a traja rozlišovaní... 

Aby obidve tieto skutočnosti vyjadrili, povedali starí pravoverní bohoslovci, že je 
jedna bytosť (ousia) a tri „byteľnosti“ (hypostaseis), t.j. že substancia je jedna, a 
v jednej substancii (podstate) sú tri „byty“ (subsistencie). Pri preklade do latiny bol 
doslova preložený len jeden názov, druhý bol pozmenený. Povedali totiž: jedna „by-
tosť“ (essencia). Tento názov zodpovedá gréckemu, ale povedali tri osoby, čím 
chceli naznačiť určitý vzťah... Proti tomu poštekávajú bludári, že ousia, hypostaseis, 
bytnosť, osoby sú mená vymyslené ľudskou ľubovôľou a že o nich nikde v Písme ne-
čítate, ani nevidíte... (8) 

E/ ...Ježiš Kristus je prirodzeným Synom Božím, vteleným Slovom Božím, jasne predpove-
daným v Starom zákone... Proroci predpovedali: Bude Učiteľom, Kňazom a Kráľom. 
„Syn človeka“, ako sa Ježiš najčastejšie nazýval, je titul mesiášsky... Ježiš o sebe tvrdil, 
že je opravdivým náboženským učiteľom... prijal aj názov proroka... vravel o sebe, že 
je Poslom (Legátom) Božím... hovoril o sebe, že je Synom Božím... Boha nazýva svojím 
Otcom... jeho proroctvá a zázraky dokazujú, že je opravdivým Poslom Božím... aj je-
ho múdrosť je dôkazom, že bol Poslom Božím... Svoje božie Posolstvo, činy a učenie 
potvrdzoval aj mnohými zázrakmi... 

Bohočlovek je odborný dogmatický výraz, ktorým sa... vyjadruje dogma (vyhláse-
ná na viacerých cirkevným snemoch), že Pán Ježiš je aj opravdivý Boh aj opravdivý 
človek v jednej osobe, v božskej osobe večného Syna Božieho... Ježiš je jeden maji-
teľ, ktorý má dva majetky: božstvo a človečenstvo, božskú a ľudskú prirodzenosť. 
(Tie) nie sú v ňom zmiešané, lež rozdielne, ale sú nerozlučne spojené jednotou oso-
by. Keďže Pán Ježiš má dve rozdielne prirodzenosti, má i dve rozdielne vôle a dve 
rozdielne činnosti... 

Trojica najsvätejšia je základné tajomstvo svätej viery, ktorá týmto tajomstvom učí, 
že Boh, hoci je len jeden jediný, nie je jediná osoba, ale tri rozdielne božské osoby: 
Otec, Syn a Duch Svätý… Medzi božskou prirodzenosťou a božskou osobou niet sku-
točného rozdielu: tá istá nekonečná dokonalá bytosť ponímaná ako majiteľ je bož-
ská osoba. Ako majetok je božská prirodzenosť jedna, jej majiteľmi sú však tri –- me-
dzi sebou rozdielne a s božskou podstatou totožné – božské osoby… V Bohu sú dve 
večné a podstatné pochádzania: prvé to, ktorým Otec plodí Syna ako obraz svojej 
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podstaty a druhé to, ktorým Duch Svätý vychádza z Otca i Syna ako dych ich spo-
ločnej lásky. Preto sú v Bohu štyri vzťahy: v Otcovi vzťah otcovstva k Synovi, v Synovi 
vzťah synovstva k Otcovi; v Otcovi a Synovi (ako jedinom Pôvodcovi Ducha Sväté-
ho) vzťah aktívneho dychu, v Duchu Svätom vzťah pasívneho dychu. Z týchto vzťa-
hov tri sú protikladné, a preto medzi sebou rozdielne: otcovstvo, synovstvo a pasívny 
dych (aktívny dych je už obsiahnutý v otcovstve a synovstve; k nim nie je protiklad-
ný). A tieto tri protikladné podstatné božské vzťahy sú tri božské osoby, Otec, Syn 
a Duch Svätý. Život Najsv. Trojice je základom nadprirodzeného života rozumných 
tvorov. (25) 

F/  O Pánu Bohu veríme, že ako Otec je skrytým a neviditeľným Pánom celého sveta, že 
ako Syn k nám viditeľne prichádza v Pánu Ježišovi Kristovi a že ako Duch svätý chce 
v nás natrvalo prebývať... celý svet učinil a ako zvrchovaný Pán ním neustále vlád-
ne... je od sveta úplne odlišný a iný... (preto) zo svojich prirodzených ľudských schop-
ností nemôžeme Boha ani poznať, ani dosiahnuť... On sám sa nám zjavuje a po-
známe Ho potiaľ, pokiaľ sám sa nám dá poznať. Nie je viazaný priestorom a časom 
ako my... celý svet vo všetkom svojom bytí, dianí a trvaní je úplne závislý na Božej 
vôli a moci... 

O Pánu Ježišovi Kristovi veríme, že v ňom prišiel a k našej spáse jednal sám Boh. 
Boh prišiel v Pánu Ježišovi Kristovi ako človek. Boh jednal v Pánu Ježišovi Kristovi ako 
človek, ktorý má Božiu moc. 

...Opustili sme tradičné vyjadrenie tajomstva Kristovej osobnosti obrazmi „trojosob-
ného Boha“ a „Bohočloveka“, pretože tieto formulácie považujeme za neprimerané 
dnešnému spôsobu myslenia. Preto v zhode s dnešným chápaním slova „osoba“ 
(lat. persona) vidíme Boha ako „Jednoosobného“ a Pána Ježiša Krista nepovažuje-
me za „Bohočloveka“, ale za „človeka, ktorý je zjavením Boha“. 

...Biblické vyprávanie o narodení Pána Ježiša Krista je obrazným svedectvom o mi-
moriadnom význame tejto udalosti v dejinách spásy, nie opisom historického deja. 

...Slovami, že matka Pána Ježiša Krista „otehotnela z Ducha Svätého“...chce bib-
lické vyprávanie vyznať, že... v Pánu Ježišovi Kristovi (v tomto človeku) prišiel a jednal 
sám Boh, že ako taký neprišiel Pán Ježiš z vôle a moci človeka, ale z vôle a moci Bo-
žej. 

O rodičovstve Jozefa a Márie vo vzťahu k Pánu Ježišovi Kristovi súdime, že Pán Je-
žiš Kristus sa narodil z ich zväzku,...že Jozef bol prirodzeným pokrvným otcom Pána 
Ježiša Krista, a  nie iba jeho pestúnom... (19) 

G/  Boh je Stvoriteľom sveta, ale i Stvoriteľom naším. Pre kresťana má stvorenie vždy 
priamy vzťah k Ježišovi Kristu. Nejde o minulosť, ale o prítomnosť a budúcnosť. 

Veríme, že sa Ježiš Kristus, Syn Boží, druhá osoba v božstve vtelil... Keď nastala pl-
nosť času, poslal Boh svojho Syna... Pán Ježiš bol pravým a dokonalým človekom... 
Bol podrobený zákonu ľudského vývoja a ťažkostiam života... nebol ani on ušetrený 
ľudských pokušení, ale zostal pritom bez hriechu. Bol človekom, ako ho chcel mať 
Boh. Ako druhý Adam je súčasne Ježiš počiatkom nového ľudstva, vzorom dokona-
losti pre nás všetkých a vzorom svätosti pre nás všetkých. Titul Syn človeka vystihuje 
jeho skryté mesiášstvo a zároveň jeho ponížené ľudstvo... je obrazom Boha nevidi-
teľného (Ko 1,15), človekom, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva telesne (Ko 
2,9). Vo vedomí svojej božskej autority Ježiš odpúšťa hriechy... 

Názov Syn Boží vyjadruje jeho božstvo... Božstvo Kristovo sa vysvetlí, keď sa posta-
víme na stanovisko Písma svätého a prijmeme jeho svedectvo. Z vlastnej skúsenosti 
o ňom vyznávame, že je naším Pánom a Bohom... (30) 

H/ ...nebol to Kristus vo svojej čisto ľudskej prirodzenosti, ktorý bol Petrovi zjavený. Peter 
už predtým poznal Ježiša Nazaretského ako syna tesárovho. Ten, kto bol teraz Petro-
vi zjavený, bol božský, večný, nemeniaci sa Syn Boží. To je ten istý Kristus, ktorý teraz 
žije vyvýšený v nebesiach po pravici Otcovej... 

...poznať Boha (nestačí) všeobecne, skrz prírodu alebo svedomie ako Stvoriteľa 
a Sudcu... (ale treba) poznať Boha zjaveného osobne v Ježišovi Kristu. Podobne (ne-
stačí) vedieť o Ježišovi Kristu len ako o historickej osobnosti alebo o veľkom učiteľovi, 
ale (treba) poznať Krista samotného, priamo a osobne, a Boha v ňom... (21) 
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D i s k u s i a 
(príloha) 

Táto príloha v prvom vydaní knihy POZNANIE... – otázka života a smrti nebola; na-
písal som ju až neskôr – ako reakciu na konkrétne námietky, resp. názory ľudí „z dru-
hej strany“ (preto i názov „Diskusia“), ktoré boli v poslednom čase u nás publikova-
né (v knihách, v jednom prípade v časopise), alebo boli súčasťou listov, ktoré som 
dostal, ako odozvu na knihu, od jej čitateľov. 

Chcem zdôrazniť, že hoci si niektorých autorov spomínaných publikácií a listov 
vysoko vážim, s mnohými ich názormi súhlasiť nemôžem. A práve tie tu chcem cito-
vať, a súčasne ponúknuť čitateľovi na veci iný pohľad (som presvedčený, že pravdi-
vejší). 

A pokiaľ ide o tie listy: dostal som ich mnoho. Vo veľkej väčšine z nich bola kni-
ha hodnotená pozitívne. Ich autorom chcem srdečne poďakovať za slová uznania. 
Takéto slová sú veľkým zdrojom povzbudenia, ale nie sú „podnetom na diskusiu“; 
preto vyberiem citáty iba z listov kritických. Aj za tie chcem poďakovať. Viem, že 
boli písané úprimne (dokonca so snahou pomôcť); i tak však, žiaľ, nemôžem inak, 
ako odkázať ich autorom, že – podľa môjho hlbokého presvedčenia – sa mýlia. Ich 
názory (námietky) tu uvádzam najmä preto, že sú takpovediac „typické“ (často pou-
žívané), a tak argumentácie i protiargumentácie môžu byť pre čitateľa poučné (alebo 
aspoň zaujímavé). 

I. 
Koncom roku 1998 bol v jednom slovenskom časopise uverejnený článok zná-

meho teológa,271 z ktorého sa širšia verejnosť (nielen úzky okruh cirkevných histori-
kov) mohla dozvedieť niečo z histórie „trinitárnej“ dogmy – ako to vlastne bolo pri 
jej „presadzovaní“. Že to bol tvrdý boj, v ktorom „zohrali svoju rolu i politické a osobné 
dôvody“, ktorý sa odohrával nielen v rokovacích priestoroch koncilov a iných cir-
kevných grémií a v ktorom sa používali zďaleka nie iba zbrane ducha a intelektu, ale 
mocenské metódy – prenasledovanie, zbavenie funkcie, exkomunikácia, kliatba, vy-
hnanstvo, rivalita a osobné útoky i „zásahy“ cisára („...za svoj postoj ho cisárski vojaci 
v kostole stýrali...“), neľudské mučenie („...po mučení v  Carihrade (vyrezali mu jazyk a 
odťali pravú ruku) bol odsúdený do vyhnanstva...“), popravy („...cisár... v roku 385... 
odsúdil... (jeho) a jeho šesť spoločníkov... (je to prvý prípad odsúdenia na smrť za heré-
zu...“). Čitateľ sa z článku ďalej môže dozvedieť, že boj odporcov trinitárnej dogmy 
bol dlhý a vytrvalý, že napr. ariáni mali aj po nicejskom koncile (r.325) ešte dlhé stá-
ročia prevahu v mnohých oblastiach: „Kresťanský svet si pretrel oči a videl, že je arián-
sky. Azda je vhodné pripomenúť, že pri šírení kresťanstva o. i. aj na našom území (prost-
redníctvom obchodných ciest, či vojenských výprav) to bola práve táto forma kres-
ťanstva, teda ariánska.“ 

Článok je naozaj poučný, ale keďže ho písal stúpenec trinitárnej teórie, obsahuje i 
pasáže, ktoré sú „príspevkom do našej diskusie“. Citujem: 

Ak má pravdu Arius (ktorý vyznával, že Boh je jediný – nesmrteľný, múdry, dobrý...), 
potom sa Boh medzi nami nezjavil, nestal sa človekom. A ak sa Boh nezjavil medzi 
nami v osobe Ježiša, nemohol byť Kristus ani stredom, na ktorého bolo upriamené 
všetko stvorenie a v ktorom sa uskutočnilo aj zmierenie medzi Bohom a človekom 
(Kol 1,13-20). Potom ani Eucharistia už neznamená mať účasť na jeho tele, a tým byť 

                                                           
* 271   V. J.: „JEŽIŠ KRISTUS – PRAVÝ BOH A PRAVÝ ČLOVEK?“  ROZMER 3/1998 
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dieťaťom Božím ... Inkarnácia a spasenie sú týmto anulované. Takýto pohľad na Je-
žiša Krista znamenal by pre kresťanov krok späť.“  
Toľko citát. Závery, ku ktorým autor článku dospel, sú – musím to povedať otvo-

rene – čírym nezmyslom: veď prečo by sa nemohol Ježiš, ktorého Boh pomazal ako 
svojho Syna, ktorého poveril neobyčajnou úlohou – spásou sveta (čo je popri stvorení 
sveta najväčšia a najúžasnejšia udalosť), prečo by Kristus – Syn Boží nemohol byť 
„stredom, na ktorého bolo upriamené všetko stvorenie a v ktorom sa uskutočnilo aj 
zmierenie medzi Bohom a človekom“? Naopak, práve Spasiteľ – Bohom poslaný Me-
siáš – len ten môže byť takýmto „stredom“ a „zmiercom“. 

Podobne teologickým nezmyslom je aj „účasťou na Eucharistii“ podmieňovať to, či 
sa človek stane Božím dieťaťom. Kto je dieťaťom (synom, dcérou) Božím a ako (čím) 
sa ním stáva, o tom hovorí Božie Slovo jednoznačne: ...všetci, ktorých Duch Boží 
vedie, sú synovia Boží (R 8, 14), ...tým, čo ho (Svetlo, t.j. Božiu pravdu) prijali, dal 
(Boh) moc stať sa dietkami Božími, tým čo veria v Jeho (Božie) meno... (J 1,12), 
...vierou ste všetci synovia Boží v Kristu Ježišovi... (G 3, 26). 

Poďme ďalej: podívajme sa, či naozaj platí autorovo tvrdenie, že „inkarnácia a spa-
senie sú týmto anulované“. Záleží pravdaže na tom, čo slovom „inkarnácia“ rozumie-
me. Ak tým myslíme betlehemskú udalosť, tak má autor pravdu, ale ak tým rozumie-
me tú jedinečnú, rozhodujúcu udalosť, keď Duch Boží zostúpil na (resp. do) Ježiša (pri 
jeho krste v Jordáne), potom o anulovaní „inkarnácie“ nemôže byť ani reči; naopak, 
práve takáto „inkarnácia“ sa stala nespochybniteľnou – už napríklad tým, že mala 
mnoho očitých svedkov. A pokiaľ ide o spásu, tá už vonkoncom s tým nemá nič spo-
ločné. Naopak, tvrdenie, že „Boh zomrel za človeka“ je pre mňa, a pre každého, kto 
verí, že Boh je večný a nesmrteľný, absolútne neprijateľné. Avšak moja mienka, rov-
nako ako mienka autora článku, nie je smerodajná; rozhodujúce je, čo o tom hovorí 
Božie slovo. A v ňom nachádzame jednoznačnú odpoveď na otázky kto zomrel pre 
naše ospravedlnenie, a kto vstal z mŕtvych, ako prvý z tých, čo zomierajú (teda z nás, 
ľudí), a stal sa tak nádejou nášho vzkriesenia: Ako skrze neposlušnosť jedného človeka 
(Adama) mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka (Ježiša 
Krista) mnohí budú ospravedlnení. (R 5,19 – podľa 1.2). Kristus bol vzkriesený z mŕt-
vych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka (Adama) smrť, tak 
skrze človeka (Ježiša Krista) aj zmŕtvychvstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomiera-
jú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. (1Ko 15,20-22). Áno, iba dokonalý (poslušný) 
človek – „posledný Adam“ (1Ko 15,45), t. j. človek, ktorý nezhrešil, ktorý, na rozdiel 
od „prvého Adama“, obstál pri satanovom pokúšaní, pretože bol poslušný Bohu (taký 
bol preto, lebo ho Boh „urobil“ svojím Synom, keď ho naplnil, pomazal svojím Du-
chom) – iba takýto človek mohol zmieriť človeka s Bohom, iba prostredníctvom také-
hoto človeka „mnohí budú ospravedlnení“. Takýto dokonalý človek (prostredníctvom 
ktorého konal Boh), sa mohol stať „prvorodeným“ nového ľudstva: každý, kto sa 
k nemu prihlási – uverí v neho (prijme ho za svojho Pána a Spasiteľa), znovuzrodí sa 
(duchovne sa narodí), stane sa človekom „na Boží obraz“ – pod vedením Ducha Bo-
žieho (R 8,14), na základe prijatia Svetla – Božej pravdy (J 1,12) a viery (G 3,26), 
stáva sa Božím dieťaťom, členom Božej rodiny, „občanom“ Božieho kráľovstva. (Viď 
aj kap. História a (alebo) zjavenie). Iba takýto dokonalý človek sa mohol stať „prvoti-
nou“ ľudí – Božích synov a dcér, ktorí napriek tomu, že zomierajú, budú žiť – budú, 
ako on, vzkriesení! 

„Takýto pohľad na Ježiša Krista znamenal by pre kresťanov krok späť“. Tento autorov 
výrok naozaj platí. Ale – o to predsa ide! Vrátiť sa späť – k viere prvej, apoštolskej 
cirkvi, ktorej učenie ešte nebolo zdeformované pohanstvom, to má byť naším cieľom. 
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Ďalší citát z článku: 
 „Nestorios (od r. 428 bol carihradským patriarchom), ktorý sa prikláňal vo vysvetľo-

vaní tohoto problému k antiochijskej škole (antiochijskí teológovia kládli väčší dôraz 
na ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista, alexandrijskí na božskú), odmietal označiť Máriu 
Theotokos (Bohorodička), označil ju iba Christotokos, lebo priviedla na svet iba Ježiša 
– človeka, v ktorom prebýval Boh: Boh predsa nie je dvoj- alebo trojmesačné dieťa.“ 
Hľa, tu je jadro problému: ak Ježiš nie je Bohom, Mária nie je „Bohorodička“, a 

celá stavba mariánskeho kultu sa rúca. Motivácia vyznávačov tohoto kultu je teda jas-
ná; ale čo ostatní kresťania, rešpektujúci Božie prikázania, odmietajúci dávať božskú 
poctu inému, ako jedinému pravému Bohu – aký dôvod majú títo držať sa onej dog-
my? 

(O „prirodzenosti“, resp. podstate „osôb Trojice“ bude reč v nasledujúcej časti). 

II. 
Vráťme sa k publikácii, ktorá už bola spomenutá v kapitole Z dejín sporu (v po-

známke pod čiarou).272 Bol tam citovaný výrok významného teológa G. Auléna, že 
„terminológia, ktorá sa používala o „troch osobách v jednom božstve“ prinášala určité 
riziká...“, lebo „ak slovom „osoba“ chápeme samostatnú individualitu, musí starocirkevná 
formulácia odvádzať naše myšlienky kamsi smerom k triteizmu...“ Aulén teda pripúšťa 
takéto „riziko“, na druhej strane sa však snaží „ospravedlniť“ „cirkevných otcov“ za 
ich „starocirkevnú formuláciu“, keď píše: „Pre nich malo slovo „osoba“ taký vágny a 
neustálený význam, že pre nich vonkoncom nebolo problematické hovoriť o viere v je-
diného Boha a troch osobách v jednom božstve.“ (K tejto otázke sa vrátime za chvíľu, 
keď si budeme vysvetľovať, čo znamená slovo „osoba“). 

Som presvedčený, že takéto ospravedlňovanie nie je na mieste, a to z týchto dô-
vodov: i keď väčšina vtedajších teológov (ale platí to, žiaľ, i o mnohých dnešných) 
skutočne nemala jasnú predstavu o čo vlastne ide – lebo používané pojmy mali pre 
nich nie iba „vágny a neustálený význam“, ony pre nich nemali prakticky žiaden vý-
znam (pretože im nerozumeli – boli pre nich jednoducho „tajomstvom“), – samotní 
autori teórie určite vedeli veľmi dobre „o čo ide“. A vedeli to aj ich renomovaní, 
vzdelaní odporcovia; je totiž známym faktom, že už v tej dobe mnohí veľmi význam-
ní teológovia správne rozpoznali tieto „riziká“ (presnejšie – prekrútenie biblickej 
zvesti), no boli, a nielen oni, ale aj ich nasledovníci (ako to poznáme z histórie), 
bezohľadne umlčovaní; sčasti „demokraticky“ – „prevalcovaním“ koncilovou hla-
sovacou mašinériou vysokej cirkevnej hierarchie, sčasti mocensky, či už fyzickou 
likvidáciou jednotlivcov alebo vojensky (spomeňme na vojny Chlodovika a Justi-
niána proti „ariánom“). Význam použitých termínov (zmysel použitej „formulácie“) 
teda autori trinitárnej teórie iste poznali – veď predsa boli odchovaní gréckou, pohan-
skou filozofiou (z ktorej čerpali „stavebný materiál“ i terminológiu pre svoju teóriu), 
a niet pochýb o tom, že im bola dôverne známa aj grécka mytológia (druhý zdroj ich 
„inšpirácie“). 

Podívajme sa, čo znamená vlastne trinitársky výraz „tri osoby jednej podstaty (pri-
rodzenosti)“. V „príspevku do diskusie“ I. sme sa stretli s pojmom „prirodzenosť“ 
(„podstata“), v II. s pojmom „osoba“. Vysvetlime si pravý význam týchto pojmov: 

osoba (gr. prosópon, lat. persona) = pôvodne divadelná maska, ale aj „osoba“, 
ktorú herec (s touto maskou) predstavoval. Neskôr, keď sa tento výraz dostal do filo-
zofie, nadobudol význam: ľudská bytosť ako jednotlivec (samostatná individualita), 
                                                           

*  272   G. Aulén: „KRESŤANSKÁ VIERA V BOHA V MENIACOM SA SVETE“. Vyd. TRANOS-
CIUS, 1994. (preklad z orig. KRISTEN GUDSTRO I FÖRÄNDRINGENS VÄRLD. Vyd. VERBUM, 
Stockholm, 1984). 
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resp. človek ako samostatný jedinec so svojimi individuálne vyjadrenými kvalitami a 
vzťahmi, so svojimi fyzickými a duševnými vlastnosťami (súhrn týchto kvalít, predo-
všetkým duševných vlastností tvoriacich individuálnu, osobitú jednotu, sa nazýva 
„osobnosťou“ človeka). 

Hovoriť o „osobe“ v súvislosti s Bohom je číry antropomorfizmus. Označenie „osoba“ 
prináleží totiž výlučne človeku – bytosti stvorenej na Boží obraz. Vyplýva to z vyššie uve-
denej definície pojmu „osoba“. Napr. zviera, ktoré stojí oveľa nižšie ako človek (nebolo 
stvorené „na Boží obraz“), nemôže byť ani „osobnosťou“, ani „osobou“; ale rovnako „oso-
bou“ nemôže byť ani Boh, ktorý stojí oveľa vyššie ako človek (človek je „iba“ „Božím ob-
razom“). Dokazujú to aj nasledujúce skutočnosti: pre osobu sú charakteristické dve vlast-
nosti – prívlastky (oba majú rovnaký etymologický základ ako slovo osoba): osoba je vždy 
osobitná (jestvuje samostatne – ako jednotlivec) a osobitá (zvláštna, líšiaca sa od iných o-
sôb, osoba je vlastne vždy „originálnou osobnosťou“). Môžu azda trinitári dať tieto prívlas-
tky niektorej „božskej osobe“? Ak by odpovedali „áno“, potom nemôžu tvrdiť, že sú mono-
teisti, ak odpovedia „nie“, potom nemôžu hovoriť o „osobách“.  

Na tento problém museli nutne naraziť teológovia (i tí trinitárski) už v staroveku, a aj to 
občas priznávali. A hoci nenachádzali riešenie, predsa sa nevzdali raz prijatej zavádzajúcej 
terminológie. Ako dôkaz uvediem pár citátov z knihy SKÚMANIE PRAVDY, ktorej autorom je 
významný teológ Bruce Milne (o tejto knihe budeme podrobnejšie hovoriť v inej časti tejto 
prílohy): „…keď Augustín rozoberal oprávnenosť termínu „osoba“ v prípade Trojice, 
poznamenal: »…keď sa pýtame tri čo? ľudský jazyk zápasí s veľkými vyjadrovacími 
ťažkosťami. Napriek tomu dávame odpoveď „tri osoby“. Nie žeby sme to dokázali 
vypovedať, ale nemôžeme to nechať nevypovedané«.“ Takto teda videl tento prob-
lém významný staroveký „cirkevný otec“. Našimi slovami by sme mohli Augustínove slová 
interpretovať aj takto: „o troch osobách trojice nehovoríme preto, žeby o nejaké osoby 
v skutočnosti išlo, ale iba z bezradnosti (keď „nemôžeme nechať nevypovedané“, čo sme 
nepochopili).“ Bruce Milne potom navrhuje svoje riešenie neriešiteľného problému – citu-
jem: „…málokedy (sa) rozlišuje „osoba“ od „osobnosti“. Pri osobnosti ide skôr o rozlíši-
teľnosť a samostatnosť. Preto ak povieme „tri osoby“, naznačíme tým, akoby šlo o 
troch rozličných bohov. Keďže sa zatiaľ neobjavil žiaden iný všeobecne prijímaný 
termín, zostáva tradičná formulácia aj napriek jej ohraničenosti.“ Bruce Milne sa snaží 
teda tento odveký rozpor a problém vyriešiť tým, že dáva do protikladu pojmy „osoba“ a 
„osobnosť“. Ak však vezmeme do úvahy pred chvíľou citované definície týchto pojmov – že 
nejde síce o synonymá, ale nie je medzi nimi ani rozpor; veď osobnosť je vlastne obligátnym 
atribútom, resp. „súčasťou“ osoby (a tak napr. i „rozlíšiteľnosť a samostatnosť“ sú síce nao-
zaj znakmi osobnosti, ale práve tým sú súčasne aj znakmi osoby!) – vidíme, že autorova ar-
gumentácia je viac ako problematická. (Ku knihe SKÚMANIE PRAVDY od Brucea Milnea sa 
ešte vrátime). 

Pre väčšinu trinitárov je pojem „osoba“ Boha (podobne ako Jeho „podstata“ a „prirodze-
nosť“, o ktorých sa za chvíľu zmienim) veľmi vágny (aby sme použili Aulénov výraz) – je to 
pre nich „flatus vocis“, a to napriek tomu, že ho často a s obľubou používajú; iní zasa svoje 
„chápanie“ alebo vysvetľovanie týchto pojmov prispôsobujú ad hoc danej situácii (resp. kon-
krétnemu biblickému textu), pričom neraz dochádza k veľmi kurióznym a navzájom si proti-
rečiacim predstavám a tvrdeniam. Bolo by zaujímavé vedieť, čo si asi predstavujú, keď 
v Božom slove čítajú napr. tieto pasáže: Boh Duchom svätým pomazal Ježiša Nazaretského 
(Sk 10,38); Pánom aj Kristom (Mesiášom) urobil Boh tohoto Ježiša (Sk 2,36); Ježiš plný Du-
cha svätého (L 4,1) atď. Predstavujú si azda, ako Boh (Otec) pomazáva „Boha“ (Syna) „Bo-
hom“ (Duchom svätým)?, resp. ako „jedna osoba“ napĺňa „druhú osobu“ „treťou osobou“? 
A keďže – ako si ešte ukážeme – Božie synovstvo Krista si vysvetľujú nie duchovne, ale „an-
tropomorficky“, presnejšie „naturalisticky“ (takmer „biologicky“), potom je vlastne nelogic-
ké, ak pokladajú za Otca „druhej osoby“ „prvú osobu“, a nie „tretiu“. Veď v Písme predsa čí-
tame, že Ježiš bol počatý Duchom svätým (Mt 1,20); ale ak pojmom „splodiť“, „Otec“, „Syn“ 
nerozumejú v duchovnom, ale „naturalistickom“ zmysle, potom by takto mali chápať aj po-
jem „počať“. A predsa platí, že každý je synom (alebo dcérou) toho, kým bol (bola) počatý 
(počatá).  
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Bolo by tiež dobre vedieť, čo si predstavujú, keď čítajú v tzv. „Atanázovom vierovyzna-
ní“, že „Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený; Syn je jedine od Otca 
nie učinený, ani stvorený, ale splodený; Duch svätý je od Otca i od Syna nie učinený, 
ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci.“ A čo rozumejú pod pojmami (Otcom) 
splodený a (Duchom) počatý?  Alebo ako si to predstavujú, ak sú „všetky tri osoby večné, 
nekonečné“, že druhá pochádza z prvej (pardon: „je splodená“ prvou) a tretia pochádza 
z prvej a druhej (podľa „ortodoxných“ iba z prvej)? Veď ak pripustíme, že niečo (niekto) 
pochádza z niečoho (niekoho), potom implicitne tvrdíme, že jedno (pôvodca) je prvotné, 
druhé je druhotné – ak už aj nie z hľadiska časového (predpokladajme, že už autori Ata-
názovho kréda vychádzali z premisy, že Boh existuje mimo času), tak celkom určite z hľa-
diska významového. Ale aj toto trinitári, ako vyplýva z ďalších častí uvedeného „vierovyz-
nania“, odmietajú. 
podstata = základ (jadro), resp. základná, hlavná zložka niečoho. 
prirodzenosť = danosť, vlastnosť „daná prírodou“ (v skutočnosti Stvoriteľom na 

samom začiatku, pri stvorení), teda taká, ktorá nie je získaná, ale vrodená, a vyplýva 
zo zákonitostí „prírodných“, t.j. Božích. 

Príklad: Každý jednotlivý človek je osobou (samostatnou individualitou), ktorá je jednej 
podstaty (prirodzenosti) s inými ľuďmi.273 

Ak by chcel teda niekto „definovať človeka“, a použil by trinitársku terminológiu, mohol 
by povedať, že človek je „bytosť vystupujúca (prejavujúca sa) v miliardách osôb, ktoré sú 
jednej podstaty (prirodzenosti)“. Každá zo šiestich miliárd ľudských osôb je pritom „skutoč-
ným človekom“, a to preto, že „je totožná s (jedinou) ľudskou prirodzenosťou“. Človek je 
teda „šesťmiliardojediný“. 

Iný príklad: Jednotliví „bohovia“ gréckeho Olympu sú osobami (svojráznymi samostat-
nými individualitami), ale všetci sú jednej („božskej“) podstaty (prirodzenosti).  

A tu, zdá sa, že sme „pri koreni veci“: „cirkevní otcovia“ zrejme práve tu našli „inšpirá-
ciu“, vzor – nebolo treba ani veľa úprav (iba zmeniť mená, počty a niektoré iné „malič-
kosti“). Niekto azda môže namietnuť, že pre takéto závery nemám dôkazy. A má pravdu. 
Naozaj ide iba o indíciu, aj keď veľmi silnú. Treba si však uvedomiť, že celý obraz dejín 
ľudstva je v podstate postavený na indíciách. Veď, o čo iné ako o indície (a to často oveľa 
slabšie ako tá „naša“) sa opierajú historici, archeológovia a iní „tvorcovia dejepisu“? 
Ale v otázkach »aká je podstata (prirodzenosť) Boha, Jeho Syna a „obyčajných“ 

ľudí?« a »aké sú vzťahy medzi týmito prirodzenosťami?« sa našťastie nemusíme opie-
rať ani o indície, ani o dohady, špekulácie – tu sa totiž môžeme oprieť o niečo pevné, 
spoľahlivé, pravdivé (teda o skutočný dôkaz) – o svedectvo toho najpovolanejšieho, o 
slová Božieho Syna, Ježiša Krista. Jeden jeho výrok, ktorý mnohí poznajú (no nie 
som si istý, či všetci poznajú aj jeho zmysel) totiž hovorí veľmi jasne, nedvojzmysel-
ne (hoci, ako obyčajne, obrazne) práve o tomto: Boží Syn tu prirovnáva svojho Otca 
(Boha) k vinohradníkovi, seba k viniču a svojich učeníkov (ľudí) k ratolestiam (vý-
honkom) viniča (J 15, 1.5). Treba sa opýtať trinitárov, či chcú azda tvrdiť, že vino-
hradník a vinič (človek a rastlina) sú jednej prirodzenosti, alebo či sú ochotní priznať, 
že v tomto Ježišovom prirovnaní možno nájsť iba jeden–jediný vzťah založený na 
jednej (rovnakej) prirodzenosti (podstate) – medzi viničom a jeho ratolesťami. 

III. 
Na sklonku roku 1998 sa mi dostala do rúk zaujímavá kniha274 – vierouka (dog-

matika) jednej významnej, celosvetovo rozšírenej cirkvi. Vieroučné postuláty a záve-
                                                           

*   273  Podobne to platí v každom živočíšnom (i rastlinnom) druhu. „Druh“ (ako biologický po-
jem) možno teda vlastne do značnej miery stotožniť s pojmom „prirodzenosť“ („podstata“). 

* 274  „ADVENTISTI SIEDMEHO DŇA VERIA...“ Vyd. ADVENT–ORION, 1998. (preklad 
z orig.: SEVENTH – DAY ADVENTISTS BELIEVE... 1988 by the Ministerial Association). 
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ry sú v nej z väčšej časti solídne podložené a doložené citátmi z Písma. No, žiaľ, iba 
„z väčšej časti“, teda nie všetky. Sú tu totiž aj mnohé odvolávky (na vieroučnú knihu 
až príliš mnohé!) na rôznu teologickú a inú literatúru; to však, ako je známe, nesie so 
sebou dve riziká: jednak transportovanie starých dogiem oblečených do nového šatu 
(čo robí klamný dojem „nedogmatického“ prístupu), jednak importovanie subjektív-
nych predstáv autorov. Niektoré pasáže knihy bolo pre mňa naozaj potešením čítať, 
no pri čítaní iných (rozsahom menších) častí textu som cítil to zvláštne, nepríjemné 
„mrazenie“, ktoré som pociťoval kedysi v škole pri „študovaní“ ateistických učebníc. 
Tu prezentované názory mi, pravda, boli už dávnejšie známe a viem, že nie sú vlast-
né iba cirkvi, ktorá túto knihu vydala, ale zastáva a hlása ich istý okruh ľudí aj z iných 
denominácií. A práve preto, že nie sú ojedinelé, rozhodol som sa ich tu uviesť a zau-
jať k nim stanovisko. Uvediem tu však okrem citátov z inkriminovaných častí aj také, 
s ktorými bezvýhradne súhlasím, a to preto, aby čitateľ sám videl istú rozpornosť, 
inkompatibilitu medzi jednými a druhými. Azda potom sám pochopí, k čomu môže 
viesť dôsledné uplatňovanie trinitárnej teórie v praxi. 
(1) Ježiš Kristus bol „posledným Adamom“, resp. „druhým človekom“ (1Ko 15,45.47) – s. 46. 
(2) ...pojem „zmierenie“ sa môže vzťahovať na Kristovu smrť a jeho príhovornú službu 

v nebeskom svätostánku. Kristus tam ako veľkňaz uplatňuje požehnanie svojej po-
stačujúcej a dokonalej zmiernej obete na dosiahnutie zmierenia ľudí s Bohom. – 
s. 110 

(3) Kristus – zástupca ľudstva. Adam a Kristus – „posledný Adam“ alebo „druhý človek“ 
(1Ko 15,45.47) – predstavuje celé ľudstvo. Ako prirodzené narodenie zaťažuje kaž-
dého človeka dôsledkami Adamovho prestúpenia, tak každý, kto sa znovuzrodil, zís-
kava požehnanie Kristovho dokonalého života a obete. „Veď ako všetci zomierajú 
v Adamovi, tak zase všetci ožijú v Kristovi“ (1Ko 15,22) – s. 113. 

(4) Boh vo svojej nekonečnej láske a milosti urobil Krista, „ktorý nepoznal hriech, hrie-
chom za nás, aby sme my mohli byť ospravedlnení spravodlivosťou Božou v ňom“ 
(2Ko 5,21). Veriaceho človeka Ježiš napĺňa svojím Duchom.…– s.121. 

(5) Nad hriechom mohol (Kristus) zvíťaziť preto, lebo „v ňom prebývala plnosť božstva“ 
(Kol 2,9). Apoštol Pavel hovorí, že aj nás môže naplniť celá Božia plnosť (Ef 3,19)... 
môžeme sa stať „účastnými na božskej prirodzenosti a uniknúť porušeniu, ktoré je vo 
svete pre žiadostivosť“. (2P 1,3.4) 
„Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a za-
sadol som s mojím Otcom na Jeho tróne“ (Zj 3,21) – s. 52. 

(6) Kristus zastáva svoje prostrednícke dielo medzi Bohom a nami v úrade proroka, 
kňaza a kráľa. – s. 52 

(7) Kristus nás ako Príhovorca, Prostredník a Pomocník predstavuje Bohu a Boha zjavuje 
nám. Podobne nás aj Duch vedie ku Kristovi a zjavuje nám Kristovu milosť. – s. 63.  

(8) Len Stvoriteľ môže uskutočniť stvoriteľské dielo premeny nášho života (1Te 5,23). 
Nerobí to však bez našej účasti. Musíme sa otvoriť pôsobeniu Ducha, čo sa deje po-
hľadom stále upreným na Krista. Uvažovaním o Kristovom živote v nás Duch Svätý 
obnovuje telesné, duševné a duchovné schopnosti (Pozri Tit 3,5). Dielom Ducha Svä-
tého je zjavovať Krista a obnovovať v nás Kristov obraz (Pozri R 8,1-10) 
To, čo premieňa ľudí na obraz ich Tvorcu, je „oblečenie si Pána Ježiša Krista“ (R 13, 
14; Hb 3,14). Je to rozhojňovanie Božej lásky v nás (1J 4,12). Ide o tajomstvo podob-
né tajomstvu vtelenia Božieho Syna... Duch uspôsobuje aj nás, aby sme mali účasť 
na vlastnostiach Božej povahy. Touto účasťou na Božej prirodzenosti sa obnovuje 
náš vnútorný človek a my sa stávame podobnými Kristovi, aj keď na odlišnej úrovni... 
Ide o premenu povahy na podobu Božieho charakteru. – s. 125-126. 

(9) Boh chce zmeniť padlých ľudí na svoj obraz tým, že zmení ich vôľu, myseľ, túžbu a 
povahu... Plody Ducha „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, ver-
nosť, miernosť, zdržanlivosť“ (G 5,22.23) sú teraz ovocím ich životného štýlu aj napriek 
tomu, že do Kristovho návratu zostávajú porušenými smrteľníkmi. – s. 126. 
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(10) (Ježiš Kristus) vstúpil na nebesá, kde v našom záujme slúži v nebeskom svätostánku. 
– s. 36. 

(11) (Kristus) svojím víťazstvom na kríži dostal „všetku moc na nebi a na zemi“ (Mt 28,18). 
– s. 145. 

(12) Boh – Otec je zjavený ako pôvodca všetkého, Otec všetkých veriacich a v jedi-
nečnom zmysle Otec Ježiša Krista. – s. 32. 

(13) Ježiš si zachoval stálu závislosť od Otca. – s. 49. 
(14) Kristus si zachoval neotrasnú závislosť od svojho Otca a porazil satana. – s. 102. 
(15) Duch svätý je Kristov zástupca, ale bez ľudskej prirodzenosti a od nej nezávislý. – 

s. 64. 
(16) Všetci členovia (cirkvi) majú poslúchať toto Slovo (Božie), pretože je to zákon v ab-

solútnom zmysle. Všetky ľudské tradície, zvyky a kultúrne dianie podlieha autorite 
Písma (2Tim 3,15-17). – s. 145. 

(17) V Trojici existuje určité podelenie funkcií... Otec je zdroj, Syn je sprostredkovateľ a 
Duch svätý je vykonávateľ. – s. 23. 

(18) Medzi osobami Trojice nemožno hovoriť o nejakom vzájomnom odstupňovaní... 
Zvrchovanou autoritou v Trojici sú všetky tri božské osoby. – s. 23. 

(19) Ježiš, Boží Syn, sa postaral o najdokonalejšie zjavenie Boha – Otca, keď ako Božie 
sebazjavenie prišiel v ľudskom tele. – s. 33. 

(20) Kto bol Stvoriteľ? Pri stvorení pôsobila celá Božia Trojica. Aktívnym činiteľom bol však 
Boži Syn, preexistujúci Kristus. Syn Boží bol Stvoriteľ, ten, ktorý rozkázal, aby vznikla 
zem. 
Kristus vdýchol do Adamových nozdier dych života. – s. 72. 

(21) Pri stvorení pôsobil Otec spolu so Synom. Boh nám dal život napriek tomu, že vedel, 
že to môže viesť k smrti Jeho vlastného Syna. – s. 33. 

(22) Stvoriteľ svetov, ten, v ktorom bola plnosť Božstva, stal sa bezmocným dieťaťom 
v jasliach. – s. 42. 

(23) Ľudstvo mohol vykúpiť len božsko – ľudský Stvoriteľ. – s. 51. 
(24) Zem vlastne nemusela byť Kristovým prvým stvorením, ale pravdepodobne bola 

jeho posledným dielom. Písmo hovorí o Božích synoch... – s. 71. 
(25) Kristus v raji vyslovil stvoriteľské slovo. V Betleheme „Slovo sa stalo telom a prebývalo 

medzi nami“ (J 1.14). Stvoriteľ sa stal časťou stvorenia... Kristus prišiel ako druhý A-
dam, ako nový začiatok ľudstva (R 5). – s. 76-77. 

(26) Boh – Syn sa postavil (v raji) medzi prvých ľudí a Božiu spravodlivosť, preklenul prie-
pasť a zabránil bezprostrednej smrti. Jeho milosť teda ešte pred krížom zachovala 
hriešnikov pri živote a zabezpečila im spásu. Ak však mal ľuďom úplne prinavrátiť 
práva Božích detí, Boh – Syn sa musel stať človekom. – s. 38. 

(27) Na kríži ľudia zabili svojho Stvoriteľa. Bola to vrcholná otcovražda. – s. 92. 
(28) Posolstvo prvého anjela (v Zj 14,6.7) teda vyzýva k obnove pravej bohoslužby tým, 

že predstavuje svetu Krista ako Stvoriteľa a Pána biblickej soboty. – s. 164. 
(29) (Ježiš Kristus) je všemohúci... vševediaci... potvrdil svoju všadeprítomnosť – s. 43. 
(30) Posvätné starozmluvné Božie meno Jahve sa vzťahuje na Ježiša. – s. 44. 
(31) Kristus pred svojím vtelením inšpiroval biblických pisateľov svojím Duchom a vnukol 

im proroctvá o svojom utrpení a následnom oslávení.(1P 1,11) – s. 52. 

Komentár k uvedeným citátom: 
Prvých desať citátov hovorí o Božom pláne spásy padlého ľudstva a o úlohe Bo-

žieho Syna v ňom (Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ bol vlastným „realizátorom“ to-
hoto Božieho plánu). 

Citát (11) hovorí o vyvýšení Krista po jeho víťazstve na kríži (to sa zhoduje s Pav-
lovým výrokom v R 1,4).  

V (12) sa správne konštatuje, že Boh (Boh–Otec) je pôvodcom (teda Stvoriteľom) 
všetkého. 
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V (16) sa pravdivo tvrdí, že Slovo Božie má absolútnu autoritu, napr. pred tradí-
ciami (t.j. aj pred ľuďmi prijatými dogmami), zvykmi a pod. Ide o známu zásadu SO-
LA SCRIPTURA. Rád by som iba pripomenul, že nestačí túto zásadu proklamovať, 
ale aj v praxi uplatňovať. 

Citáty (13), (14) a (15)  tvrdia, že v tzv. Trojici existuje akási hierarchia: Boží Syn 
je závislý od Boha – Otca (nie je teda s Ním na jednej úrovni), Duch je „zástupcom“ 
Krista... 

To vlastne vyplýva aj z ďalšieho citátu (17), kde sa stretáme so zvláštnym „pode-
lením funkcií v Trojici“. 

A hľa – napriek tomu, že z predchádzajúcich citátov vyplýva, že Trojica je v pod-
state hierarchicky usporiadaná (hovorí sa totiž nielen o „podelení funkcií“, ale aj o 
jednostrannej „závislosti“ a „zástupníctve“ „osôb“), v (18) sa tvrdí, že tomu tak nie je: 
„Medzi osobami Trojice nemožno hovoriť o nejakom vzájomnom odstupňovaní“ a všet-
ky sú „zvrchovanou (teda logicky rovnakou) autoritou“. Treba sa opýtať: kde sa podeli 
„závislosť“ (13, 14), „služba“ (10), „prostredníctvo“, „pomocníctvo“ (7) Syna a „zá-
stupníctvo“ (15) Ducha? 

Ale až teraz príde to hlavné, skutočná „bomba“: Ježiš Kristus, ktorý zjavil Boha 
(19) – „známym Ho učinil“(J 1,18) – je vlastne nie Jeho zjavením, ale Ním samým: 
V (20 – 28) sa tvrdí – v rozpore s cit. (12) a (17) –, že on je Stvoriteľom, má Božie atri-
búty – je mimo iného „vševediaci“, „všemohúci“, „všadeprítomný“ (29), a to napriek 
prehláseniu samotného Ježiša Krista, že on sám nevie všetko, čo vie Otec (Mk 13,32), 
že sám od seba nemôže nič robiť – robí len to „čo videl robiť Otca“ (J 5, 19.30) a že 
hovorí iba to, čo mu Boh (Otec) prikázal (J 12, 49.50). Ježiš Kristus vraj údajne 
dokonca zabránil Bohu, aby potrestal v raji človeka (Adama) za jeho vzburu tak, ako 
ho vystríhal – totiž smrťou (26). Autori zrejme nepostrehli, že ako existuje život tele-
sný a duchovný, existuje aj telesná a duchovná smrť; a práve tou duchovnou smrťou 
Adam, Eva a ich potomci potrestaní (zaslúžene) skutočne aj boli (veď práve v tom 
spočíva celá tragédia ľudstva). Ak napr. ap. Pavel píše (živým) kolosenským kresťa-
nom: ...vás, ktorí ste boli mŕtvi..., (Boh) oživil s ním (Kristom)... (Kol 2,13), nepo-
chybne myslí na túto duchovnú smrť a na duchovný život (oživenie). 

A to nie je všetko – v citáte (30) sa tvrdí ešte podivnejšia vec: JHVH (Jahve = 
Hospodin) – Boh, ktorý vyviedol Izrael z Egypta, uzavrel s ním Zmluvu (dal mu 
Desatoro), teda ten Boh, ktorý „robí dejiny“ (riadi svet) je vlastne nik iný ako Ježiš 
Kristus – to vraj on, nie Boh, je aj autorom Božieho Slova – on inšpiroval Duchom 
svätým pisateľov Biblie (31). Podľa tohoto tvrdenia celé Slovo Božie (SZ i NZ Biblie) 
je vlastne „slovom Ježišovým“. Ale ako si potom autor tohoto tvrdenia poradí napr. 
s Ježišovým výrokom: „...slovo, ktoré (odo mňa) počujete, nie je moje, ale Otcovo, 
ktorý ma poslal.“ (J 14,24; podobne: J 12,49)? 

Každý, kto poctivo študuje Božie Slovo, vie, kto je tu opakovane označovaný a 
oslavovaný ako Stvoriteľ. Je ním Boh – JHVH (Jahve = Hospodin). Túto skutočnosť 
azda nikto nepoprie. Ale je neprípustné tento fakt obísť (použiť „fintu“, ktorou sa táto 
skutočnosť poprie, anuluje) prehlásením, že JHVH je vlastne Ježiš Kristus. Že také 
tvrdenie je nezmysel, možno veľmi jednoznačne doložiť z Písma (SOLA SCRIPTU-
RA!) desiatkami citátov zo SZ i NZ. I keď ich tu nemožno, pochopiteľne, uvádzať všet-
ky, tie, ktoré budem citovať, by mali stačiť presvedčiť každého. Uprednostním pritom 
zámerne výpovede apoštolov; preto, lebo tí, čo tvrdia, že Stvoriteľom je Ježiš Kristus, 
odvolávajú sa obyčajne na ojedinelé (chybne interpretované) výroky apoštola Pavla. 
Verím, že týmto spôsobom možno najpresvedčivejšie ukázať (a dokázať) ako apoštoli, 
vrátane Pavla, a s nimi celá prvotná, apoštolská cirkev, videli tieto veci: kto bol pre 
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nich Stvoriteľ, kto „inšpirátor“ Božieho slova, kto Jahve, ktorý vyviedol Izrael z Egyp-
ta a ktorý sa trvalo stará nielen o svoj vyvolený národ, ale o celé stvorenstvo: 

...pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a 
všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida..: 
Prečo sa búria pohania... a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho Pomazané-
mu. Veď... Herodes a Pontský Pilát naozaj spolčili sa s pohanmi a s izraelským ľu-
dom proti Tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonal 
všetko to, čo Tvoja ruka a Tvoje rozhodnutie vopred určilo, že sa má stať. (Sk 4,24-
28) 

Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže 
chodil, dobre robil a liečil..., pretože Boh bol s ním. (Sk 10,38) 

Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je Pánom neba a 
zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, 
ako keby voľačo potreboval, veď On dáva všetkému život, dych a všetko... On stvoril... 
ľudské pokolenie, ...vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha... 
V Ňom žijeme, hýbeme sa a sme... (On) určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý 
svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho 
vzkriesil z mŕtvych (Sk 17,24-31) 

Rád by som pridal tri krátke citáty o vzťahu Boha a Božieho Syna (dôležité je 
všimnúť si v uvedených vetách nielen podmet a predmet, ale aj doplnok a prísudok): 

...Pánom aj Kristom (teda nie Bohom) učinil Boh... Ježiša (Sk 2,36) 
Boh našich otcov vzkriesil Ježiša... povýšil (ho) za Vodcu a Spasiteľa... (Sk 5,30. 31)  
(Kristus) je ustanovený (Boh ho ustanovil!) od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn 

s mocou (R 1,4) 
Ešte niečo zo SZ o tom, že JHVH je Otec, nie Syn: 
Boh prostredníctvom Nátana odkazuje Dávidovi: „Hospodin (JHVH) ti oznamu-

je:... vzbudím po tebe potomka (t.j. Ježiša), ktorý bude pochádzať z teba... ja mu bu-
dem Otcom a on mi bude synom... (2Sam 7,11.14) 

Ty, Hospodine (JHVH), si Otec náš (Iz 63,16) 
A teraz si porovnajme dva nasledujúce citáty (jeden je zo SZ, druhý z NZ, ale 

veľmi úzko spolu súvisia): 
...takto vraví Hospodin (JHVH): ...som Otcom Izraela... (Jer 31,7.9) 
Ježiš Kristus hovorí ľuďom (boli to Židia, Izraelci): „...buďte dokonalí, ako je do-

konalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) 
Uvediem ešte jeden dôkaz o tom, že nemožno stotožňovať JHVH-ho s Ježišom. 

Mal by presvedčiť každého, keďže sa opiera o výroky samotného Božieho Syna, teda 
toho najkompetentnejšieho, a pritom je tak jednoznačný a zrozumiteľný, že ho môže 
pochopiť i ten, kto v Písme nie je „celkom doma“: Ježiš Kristus veľa razy hovorí o 
Bohu; vždy pritom myslí na Toho istého – „...jediného pravého Boha...“ (J 17,3), 
ktorý ho poslal a ku ktorému (po splnení svojho poslania) odchádza: „...vstupujem 
k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu“ (J 20,17). Niet po-
chýb, že toho istého Boha má na mysli, aj keď hovorí: „Milovať budeš Pána, svojho 
Boha...“ (Mt 22,37); Ježiš tu cituje 5M 6,5 – tam však v hebrejskom origináli je: 
Milovať budeš JHVH-ho, svojho Boha... Teda sám Ježiš Kristus tu veľmi jednoznačne 
dáva najavo, že („starozmluvný“) JHVH, to je ten jediný pravý Boh, čiže jeho – 
Kristov a náš („novozmluvný“) Otec a Boh, a nikto iný!  

O problémoch s exegézou textov, ktoré môžu viesť k takým absurdným záverom, 
ako je upieranie stvoriteľského diela Stvoriteľovi – jedinému pravému, večnému Bo-
hu, bolo hovorené v kapitole Stvoriteľ – v podkapitolách Stvorenie „v Kristu... skrze 
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neho a pre neho“ a „Na počiatku bolo Slovo“ (Stvorenie slovom), predsa by som 
však tu rád pripojil ešte tri poznámky („podnety na zamyslenie“) pre tých, čo sa 
nevedia vyrovnať so skutočnosťou, že Ježiša nemožno nazývať Stvoriteľom: 

a) Ak by niekto aj ignoroval to, čo bolo uvedené vyššie, teda ak by sa aj pripustilo, že 
Boh svoje stvoriteľské dielo už „na začiatku“ nekonal sám (k takejto myšlienke azda zvádza 
to „skrze“ a „pre“ v Kol 1,16), ale – aby sme použili súčasnú terminológiu – mal pri tom 
„asistenciu“, poprípade touto činnosťou „poveril“ niekoho, nemožno vyhlásiť za Stvoriteľa 
toho „niekoho“ (hoci by to bol i Boží Syn) – nikoho iného ako samotného Boha. Veď ani 
Božie Slovo, ktoré Boh dal „skrze“ ľudí a pre ľudí, nie je pre nás „Slovom ľudským“ (Moj-
žišovým... Samuelovým... Matúšovým... Jánovým atď.), ale Božím. Aj Šalamún staval 
chrám „skrze“ (za pomoci, resp. prostredníctvom) robotníkov, remeselníkov, umelcov atď., 
a predsa Slovo Božie hovorí jednoznačne, že to bol on, Šalamún, kto postavil chrám (a toto 
nie je žiaden anachronizmus – takto tieto veci chápeme aj dnes: napr. nikto nepochybuje 
o tom, že Eiffelovu vežu postavil ing. Eiffel). 

b) A ak by aj Boh svoje stvoriteľské dielo už „na začiatku“ konal prostredníctvom svoj-
ho Syna, ťažko ho možno nazývať (už v tom čase) Ježišom Kristom. Či vari nevieme, že 
meno Ježiš (Jehošua) – bežné ľudské, hebrejské meno – bolo dané dieťaťu, synovi Márie, po 
jeho narodení, t. j. asi v roku 6 pr. n. l. (i keď na príkaz Boží) a „meno“ (vlastne titul) Kris-
tus patrí tomuto synovi Márie, Ježišovi z Nazareta (ako ho bežne volali), až od roku 27 n. l., 
keď bol pokrstený a Bohom pomazaný (Kristus = Pomazaný), ako o tom bolo hovorené 
v príslušnej kapitole. Teda, ak by „na začiatku“ pri stvorení bol aj prítomný Syn Boží, ne-
môžeme ho (v tom čase) nazývať ani Ježišom, ani Kristom, lebo toto meno a tento titul do-
stal Syn Boží oveľa neskôr, a to na dobu svojej pozemskej misie (všimnime si, že v po-
sledných dňoch, pri boji so satanom už je v Božom Slove nazývaný inak (Zj 12,7)). 

c) Ak by bol Ježiš Kristus naozaj Stvoriteľom, teda ak stvoril a riadi svet (riadenie stvo-
renstva je súčasťou stvoriteľského diela), kto riadil svet, keď náš Spasiteľ visel na kríži a keď 
ležal v hrobe; alebo keď ako novorodenec ležal v jasliach, a ešte predtým – keď bol v tele 
matky (veď podľa trinitárnej teórie ku „vteleniu“ údajne došlo už pri počatí)? 
Záverom tejto časti nemôžem inak, ako tvrdo prehlásiť, že upieranie Bohu jedné-

ho z najväčších Jeho atribútov – tak často zdôrazňovaného, vyzdvihovaného a osla-
vovaného v Božom Slove – Jeho Stvoriteľstva (stvoriteľského diela na počiatku i 
v priebehu dejín), nemožno nazvať inak ako bohorúhačstvom! A predsa, ak sa stret-
nem s týmto javom v literatúre, nie som prekvapený (hoci som pobúrený), ak ide o 
autora trinitárskeho presvedčenia – veď je to v podstate „logický“ dôsledok ním ak-
ceptovanej teórie. Skôr ma prekvapujú tí, čo sa hlásia k trinitárskej teórii, a k takýmto 
záverom neprídu. Možno to označiť za istú „nedôslednosť“. Hoci publikácia, ktorej 
citátmi sa práve zaoberáme, je „dôsledná“ v tvrdení, že „Ježiš je stvoriteľom vesmí-
ru“, rád by som poukázal, že (vzhľadom na tézy, ktoré hlása a ktoré som tu citoval) 
predsa len sa dopúšťa istej „nedôslednosti“: ak Duch svätý je v „Trojici“ vo funkcii 
„vykonávateľa“ (18), prečo potom ani raz nie označený ako stvoriteľ on? (Ale Boží 
Syn, ktorý má funkciu „sprostredkovateľa“, ten áno).  

No takýchto „nedôsledností“ by sme sa v celej rozsiahlej trinitárskej literatúre ne-
dopočítali. Skrátka táto teória je veľmi „pružná“: umožňuje prehlasovať zjavný poly-
teizmus (triteizmus) za monoteizmus, presúvať – podľa toho ako sa to momentálne 
hodí – „kompetencie“ z „osoby“ na „osobu“, meniť „podľa potreby“ jasné výroky 
Božieho Slova, vrátane jednoznačných Božích príkazov a zákazov: napr. zákaz zo-
brazovania Boha vraj už neplatí, lebo Boh už nie je neviditeľný (stal sa „viditeľným“, 
a teda i zobraziteľným – „v Kristu“), ani Boží príkaz o sobote pre kresťana už „nie je 
záväzný“, lebo „Boh – Ježiš Kristus“ svojím zmŕtvychvstaním „posvätil“ nedeľu, 
a tým ju urobil vzácnejšou, hodnejšou úcty, „svätou“ – takto vraj Boh v skutočnosti 
zrevidoval svoj pôvodný príkaz z hory Sínai. A pritom vyznávame, že Boh je večný, 
nemenný, a takým je aj Jeho Zákon (ani Boží Syn ho „neprišiel zrušiť, ale naplniť“ – 
Mt 5,17). V skutočnosti nie Boh, ale ľudia to boli, čo „zrevidovali“ jednoznačné 
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Božie vyhlásenia a príkazy; hriešni ľudia – domýšľaví predstavitelia „cirkevnej hie-
rarchie“ sa opovážili „meniť časy sviatkov i zákony“ i „trápiť „svätých Najvyššieho“ 
(tých, pre ktorých je autoritou Božie Slovo, a nie ich dogmy) (Dan 7,25). 

IV. 
V knihe KAUZA KRISTUS 275 autor zaujímavým spôsobom odvracia útoky „skep-

tikov“ (ateistov, „liberálnych“ teológov a iných) proti základom kresťanského učenia 
– tak, že konfrontuje ich „argumenty“ s vedeckými faktami. Trinásť vedcov z rôz-
nych odborov (sú medzi nimi historici, teológovia, lekár, psychológ, archeológ…) 
rad radom vyvracia jednotlivé námietky, výhrady, kritiky, ktoré im autor „v zastúpení 
skeptikov“ predkladá. Kniha teda dokazuje spoľahlivosť historických základov kres-
ťanstva pomocou najnovších vedeckých poznatkov. Dôkazy, ktoré vedci predložili, 
nakoniec presvedčili aj skeptika–autora, takže na str. 264 a 265 môžeme čítať jeho 
vyznanie: „Uveril som. Nedokázal som ignorovať dôkazy histórie a svoju vlastnú skúse-
nosť… možno ešte nie som človekom, akým by som mal byť, alebo aký raz s Kristovou 
pomocou budem, ale vďaka Bohu už nie som tým, kým som býval.“ 

V knihe je mnoho veľmi cenných argumentov a myšlienok, ale, žiaľ, aj dosť ne-
presností, nepochopiteľne vzájomne si odporujúcich a celkom alogických tvrdení. 
Niektoré z nich (i s príslušným komentárom) tu uvediem. 

(1) 
Autor knihy píše (str. 130): „…chceme zistiť, či si Ježiš o sebe myslel, že je Mesiáš a-

lebo Boží Syn, alebo sa považoval iba za rabína či proroka…“ a dodáva: „Otázka, čo si 
Ježiš myslel sám o sebe, je vrcholne dôležitá. Niektorí vedci tvrdia, že mýtus o Ježišovej 
božskej prirodzenosti navrstvili na tradíciu o Ježišovi jeho nadmieru horliví prívrženci roky 
po jeho smrti…“ „Kým presne teda (Ježiš) bol? Požiadal som (významného vedca, teo-
lóga) Bena Witheringstona, aby mi to zhrnul. Keď vezme do úvahy svoj doterajší výskum, 
za koho sa podľa neho považoval sám Ježiš?“ 

A Witherington odpovedá: „Ježiš sa považoval za osobu pomazanú Bohom, ktorá 
mala vniesť do ľudskej histórie vrcholný Boží akt spásy. Veril, že bol Božím vyslancom, 
ktorý to mal vykonať – že na to dostal zmocnenie od Boha, že hovoril v mene Boha a že 
ho Boh v tejto úlohe usmerňoval. Teda to, čo povedal Ježiš, povedal vlastne Boh. Všet-
ko, čo robil Ježiš, bolo Božím konaním. Podľa židovského poňatia slovo „poveriť“, „vy-
slať“ znamená, že niečí vyslanec je akoby vysielateľ sám. Spomínate si, že Ježiš vysiela 
svojich apoštolov a hovorí: ‚Čokoľvek urobia vám, akoby to urobili mne‘? Medzi vyslan-
com na misii a vysielateľom je silné puto zástupníctva. Ježiš veril, že je na Božej misii, 
a tá spočívala vo vykúpení Božieho ľudu. Keďže Boží ľud bol stratený, Boh musel zasiah-
nuť, ako to vždy robieval, aby ho správne usmerňoval.“ (str. 138. Časti citátu podčiarkol 
M.B.). 

Myslím, že to, o čom je veľká časť tejto mojej knihy, čo v nej (v súvislosti s „po-
znaním toho, ktorého (Boh) poslal, Ježiša Krista“) od začiatku do konca tvrdím, 
dokazujem, argumentujem, by som ja sám nevedel zhrnúť výstižnejšie, ako to urobil 
tento vysoko vzdelaný, úprimne veriaci, skúsený vedec–teológ. Autor knihy očakáva 
od neho potvrdenie „božstva Ježišovho“ a on veľmi pravdivo a objektívne hovorí o 
„Božom vyslancovi“, ktorý „je akoby vysielateľ sám“ (toto „akoby“ Písmo vyjadruje 
slovami „Kristus je obrazom Boha“ – 2Kor 4,4; Kol 1,15), ktorý „dostal od Boha 
zmocnenie“, ktorý „hovoril v mene Boha“, ktorého „Boh usmerňoval“. Napriek tomu 
autor knihy celkom nepochopiteľne o pár strán ďalej píše (str. 141): „V predchá-

                                                           
275 Lee Strobel: „THE CASE FOR CHRIST“ (Grabd Rapids, Michigen, USA, 1998); slov. pre-

klad: „KAUZA KRISTUS“ (NÁVRAT DOMOV, Bratislava, 2000) 
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dzajúcej kapitole nám doktor Ben Witherington poskytol presvedčivé dôkazy o tom, že 
dokonca aj tie najstaršie pramene o Ježišovi poukazujú na to, že sa vyhlasoval za vtele-
ného Boha.“ 

Či to nie je zjavný deficit logiky?  

(2) 
V ďalšej časti knihy Lee Strobel (pri ceste za ďalším interviewovaným vedcom) 

píše (str. 142): „Niekoľko kilometrov odtiaľto je štátne psychiatrické sanatórium. Som si 
istý, že by sme tam aj teraz našli zopár ľudí, ktorí tvrdia, že sú bohovia. Podľa nás sú však 
pomätení. Aj Ježiš tvrdil, že je Boh, mali by sme ho teda považovať za blázna?“ 

Je to ďalšia alogickosť. Logicky postavená otázka mala znieť: „Mali by sme toho 
(tých), čo tvrdí (tvrdia), že Ježiš je Boh, považovať za blázna (bláznov)?“ Ježiš Kristus 
do tejto skupiny ľudí rozhodne nepatrí. Kto čítal pozorne evanjeliá, vie, že v jeho vý-
rokoch nie je nič, čo by bolo možné považovať (i pri použití tých najbenevolentnejších 
kritérií) za „vyhlasovanie sa za boha“. Naopak, protestoval, ak to urobil, čo i len v ná-
znaku, niekto iný, a on sám pri rôznych príležitostiach rozličným spôsobom zdôraz-
ňoval rozdiel medzi sebou a Bohom, jeho Otcom, a najmä svoju podriadenosť a závis-
losť na Bohu. Hovorili sme o tom na inom mieste. Tu si pripomeňme aspoň dva prí-
klady:  
– 1. Ježiš sa o ohradil, keď ho jeden z jeho poslucháčov (žiakov) oslovil „dobrý uči-

teľ“, lebo (podľa neho) prívlastok „dobrý“ prináleží iba Bohu. (Mk 10,17.18).  
A hľa, ako je v knihe „Kauza Kristus“ „vysvetľovaná“ táto časť Božieho slova: Ježiš slo-

vami „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný – Boh“ v skutočnosti vraj 
hovorí (str. 159): „Naozaj som tým, čím si ma nazval; ani nevieš, čo si povedal.“ Ide tu 
teda o tzv. „paradoxnú interpretáciu Písma“ (tvrdenie, že autor výroku, resp. Duchom Bo-
žím inšpirovaný pisateľ, mal na mysli pravý opak toho, čo povedal, resp. napísal). Takto ra-
di interpretujú Písmo tí „exegéti“, ktorým autentické Božie slovo nie je po chuti (hádam tu 
ani netreba uvádzať, kým sú v tom „inšpirovaní“; veď každý vie, kto má najväčší záujem 
spochybňovať Boha aj tým, že prevracia a spochybňuje Jeho Slovo: „Či naozaj povedal 
Boh…?“ – 1M 3,1). 

2. Ježiš prehlásil: „Otec (Boh) je väčší ako ja.“ (J 14,28). 
V knihe sa tento veľmi jasný, jednoznačný výrok Božieho Syna „vysvetľuje“ takto (str. 

160): „Keď použijete slovo väčší, nemusí to znamenať bytostne väčší… To porovnanie 
má význam iba vtedy, ak Ježiš a Boh sú na rovnakej úrovni a pre Ježiša platilo na istý 
čas určité obmedzenie.“ Teda opäť „paradoxná interpretácia“: „jeden je väčší ako druhý“ 
vraj znamená, že „obaja sú rovnakí, na rovnakej úrovni“. (K tu uvedenému citátu, presnej-
šie k tvrdeniu, že „pre Ježiša na istý čas platilo určité obmedzenie“ sa ešte vrátime). 
Tieto časti knihy už ani nemožno nazvať nepresnosťami alebo alogickosťou, ale 

jednoducho zámerným deformovaním Božieho slova. 

(3) 
V „exegéze“ Ježišovho výroku „Otec je väčší ako ja“, ktorá bola citovaná z kni-

hy „Kauza Kristus“ v predošlej časti, sa píše, že „pre Ježiša na istý čas platilo určité 
obmedzenie“ (str. 160) a na inom mieste (str. 166), že už počas svojho života na zemi 
„Ježiš Kristus má všetky Božie vlastnosti“ (str. 166) i keď „otázka vtelenia naďalej ostala 
úžasným tajomstvom“.276 A ďalej sú vymenované niektoré Božie atribúty s tvrdením, 
že všetky sa dokázali i u Ježiša počas jeho pozemského života: bol vraj 

                                                           
276 Túto formuláciu používajú autori nezmyselných teórií (a obhajcovia ich názorov) vždy, keď 
sa im ich vlastná teória stane pascou – keď ňou nemôžu vysvetliť práve to, kvôli čomu ju vy-
mysleli.  
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„vševedúci“. Autor knihy to tvrdí na základe slov Ježišových učeníkov: „Teraz 
vieme, že vieš všetko“ (J 16,30), pričom zámerne necituje nasledujúcu časť toho 
istého verša: „Preto veríme, že si od Boha vyšiel“ (inými slovami: „Vieš to pre-
to, že sám Boh, ktorý ťa poslal, ti dal toto poznanie“). Autor ďalej ignoruje fakt, 
že sám Ježiš otvorene hovorí, že nevie všetko, že isté veci vie iba Boh: „…o o-
nom dni alebo hodine nevie nik – ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec“ (Mk 
13,32).  

„všadeprítomný“. Údajným dôkazom sú Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Ale tieto slová Ježiš nehovorí počas 
svojej misie na zemi, ktorá skončila jeho ukrižovaním a vzkriesením, ale tesne 
pred svojím vstúpením na nebo – vtedy, keď (podľa slov Písma) „Ježiša vzkrie-
sil Boh… keď ho Božia pravica vyvýšila…“ (Sk 2,32.33). Ale to je už o niečom 
úplne inom! 

„všemohúci“. „Dôkaz“ – Kristove slová: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na 
zemi.“ (Mt 28,18). Platí tu to isté, čo bolo povedané pri predchádzajúcom atri-
búte (všadeprítomnosti). Okrem toho je tu ignorované jasné prehlásenie Ježiša 
„Syn (teda on) nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca“ 
(J 5,19; podobne 5,30), ako aj fakt, zaznamenaný v Markovom evanjeliu: 
A (Ježiš) nemohol tam (t.j. vo svojom rodisku) urobiť žiaden mocný čin (t.j. zá-
zrak)… (Mk 6,5). 

„večný“. Autor „argumentuje“ slovami Jánovho evanjelia 1,1 (iná interpretácia 
známych slov „na počiatku bolo Slovo…“ je uvedená v kapitole Stvoriteľ, časť 
Na počiatku bolo slovo (stvorenie slovom)). Je tu tiež ignorovaný argument, 
s ktorým prišiel už takmer pred dvoma tisícročiami Arius, že totiž ak platí 
dogma „Kristus bol Bohom splodený“, potom „musela byť doba, keď Kristus 
nebol“; inými slovami: „ploditeľ“ tu musel byť skôr ako „splodený“. (Táto o-
tázka je podrobnejšie rozobratá na inom mieste). 

„nemenný“. Podľa tohoto tvrdenia by bol Ježiš rovnakým (pretože je nemenným) 
keď bol v tele svojej matky Márie i v čase svojho detstva, bol by rovnakým 
v čase pred nastúpením svojej misie, t.j. pred Jánovým krstom a zostúpením 
Ducha svätého na neho (o obrovskej zmene, ktorá sa s ním vtedy stala, je písa-
né na inom mieste tejto knihy – v časti …Krista) i v čase svojej trojročnej misie, 
bol by rovnakým na kríži, v hrobe i pri a po vzkriesení. Ale to predsa odporuje 
svedectvu evanjelií! 

Tieto „rozpory medzi teóriou (o Ježišovom „božstve“) a praxou (skutočnosťou, 
ako ju poznáme z evanjelií)“ si, pravdaže, obhajcovia teórie uvedomujú, a preto sa 
svoju teóriu snažia vylepšiť rôznymi doplnkami. V jednom z nich sa hovorí o tzv. 
„vyprázdnení“. Čo to je to „vyprázdnenie“? Nik vám to presne nevysvetlí. V knihe 
napr. čítame (str. 156): „Zriekol sa svojej hodnosti. Stal sa nikým.“ Ale skoro vzápätí po 
tomto konštatovaní nasleduje znepokojujúca poznámka (str. 157): „Neviem, čo pre 
Boha znamená zrieknuť sa svojich atribútov a stále zostať Bohom.“ A ďalej: „…konal ako 
Boh, keď mu jeho nebeský Otec k tomu dal výslovný príkaz… večný Syn v istom zmysle 
vždy koná podľa Otcových príkazov, čo nikdy nemožno obísť.“ (To je zaujímavé kon-
štatovanie trinitára, veď podľa tejto teórie medzi „osobami trojice“ neexistuje vzťah 
podriadenosti a nadriadenosti). A nakoniec, akože inak, „vysvetľujúci vysvetlí“ všet-
ko „tajomstvom“: „V úsilí vysvetliť, ako sa ten prvý stal druhým, nevyhnutne musíme 
zostať stáť pred tajomstvami. A tak sa časť kresťanskej teológie zamerala ani nie tak na 
úsilie celkom to vysvetliť, ale na pokus o jasnú a racionálnu syntézu na základe rovnaké-
ho prístupu ku všetkým skúmaným miestam biblického textu. To je múdry spôsob ako 
povedať, že teológovia môžu prísť s vysvetlením, ktoré na prvý pohľad dáva zmysel, aj 



 153  

keď nie sú schopní vysvetliť každý detail Ježišovho vtelenia… Ak je vtelenie skutočnos-
ťou, neprekvapuje, že ho naša konečná myseľ nedokáže úplne pochopiť.“  

Myslím, že k uvedeným citátom ani nie je potrebný ďalší komentár – s výnimkou posled-
nej vety, ktorá sa zdá byť celkom logickou: ak niečo existuje (je skutočnosťou), nie je dôle-
žité (potrebné) to pochopiť, resp. vysvetliť. S podobným argumentom som sa stretol pred ča-
som, keď som čítal „argument“ evolucionistického vedca C. Sagana: „Samovoľný vznik ži-
vota zrejme nie je zložitá záležitosť – keď k nemu v počiatkoch zeme došlo“, inými 
slovami: „Život vznikol sám od seba – dokazuje to fakt, že život existuje (je tu), a ,keďže 
Boh neexistuje‘, nijako inak ako spontánne život vzniknúť nemohol – to je skutočnosť (a-
xióma), nie je teda potrebné to vedecky vysvetliť (pochopiť).“ A podobne „argumentuje“ aj 
trinitár: „Vtelenie je skutočnosť (axióma), nie je potrebné to pochopiť“ (na rozdiel od ateistu, 
evolucionistu však dodá „je to Božie tajomstvo“). Problém takéhoto prístupu je v tom, že je 
niečo (bez akéhokoľvek rozumného dôvodu) vopred označené za axiómu (fakt, skutočnosť, 
ktorú netreba dokazovať, ktorú treba jednoducho prijať). Ale zatiaľ čo napr. v matematike sa 
o platnosti axiómy môžeme kedykoľvek presvedčiť v praxi (pri riešení príkladov a skúmaní 
vzťahov), platnosť vyššie uvedených „axióm“ nedosvedčuje nič; naopak, množstvo nezvrat-
ných faktov svedčí o tom, že ide iba o „nesprávny predpoklad (chybne však vydávaný za 
záver, rezultát) hypotézy, s ktorým si sama táto hypotéza nevie poradiť“, resp. o „prianie, 
ktoré sa stalo otcom myšlienky“. Ak by sme už chceli pri „poznávaní jediného pravého Bo-
ha a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista“ hovoriť o nespochybniteľných skutočnostiach 
(o „axiómach“), potom nech sú nimi autentické výpovede Božieho slova (najmä priame vý-
povede Božieho Syna), a nie dogmy, vymyslené ľuďmi, žijúcimi niekoľko storočí po jeho 
odchode. 

(4) 
Autor knihy na str. 154 píše: „Na úvod som sa Carsona opýtal, prečo si myslí, že Ježiš 

je Boh. ,Čo také povedal alebo urobil‘, spýtal som sa, ,že vás to presvedčilo o jeho bož-
skej povahe?‘… Očakával som, že sa zameria na jeho nadprirodzené činy. Mýlil som sa.“ 
Vo svojej odpovedi teológ D. A. Carson mimo iného hovorí: „…najviac ma ohromilo 
to, že odpúšťal hriechy.“ Teda údajným dôkazom „božskosti“ Ježiša je to, že „odpúšťal 
hriechy, pretože to môže iba Boh“. Toto tvrdenie sa zdá byť na prvý pohľad veľmi 
presvedčivé, a napriek tomu je nepravdivé – pretože je neúplné: pravdou totiž je, že 
„odpúšťať môže iba Boh a ten, kto bol Bohom touto právomocou vybavený (povere-
ný).“ Mnohí z tých, čo používajú tu spomenutý „dôkaz Ježišovho božstva“ by to mali 
veľmi dobre vedieť – veď oni sami využívajú takéto poverenie, a to na základe tzv. 
„moci kľúčov“, založenej na slovách Ježiša Krista, ktorými zmocnil svojich učeníkov 
odpúšťať alebo „zadržovať“ hriechy (J 20,23). Prečítali si títo ľudia aj predchádzajúce 
verše bibl. textu? Ak áno, museli čítať i toto: „Ako mňa poslal Otec, i ja posielam vás“ 
(J 20,21), čo implicitne znamená „ako mňa poveril Otec (odpúšťať hriechy), tak ja 
poverujem (tým istým) vás“. Ak teda možno právo odpúšťať hriechy delegovať na ľudí 
(pred dvoma tisícročiami bolo toto právo dané učeníkom, a dodnes ho využívajú 
mnohí kňazi, farári), môže skutočnosť, že ho niekto používa, svedčiť o tom, že tento 
„užívateľ práva“ je Bohom? Predsa Kristus bol poverený výnimočnou úlohou, a preto 
bol zmocnený, obdarovaný aj mnohými výnimočnými schopnosťami a právomocami; 
prečo sa teda niekto pozastavuje nad jeho právom odpúšťať hriechy? – aj keď iste všet-
ci uznávame, že je to právo mimoriadne, pretože odpúšťanie hriechov naozaj patrí 
medzi kompetencie Boha. Mimochodom, delegovanie rôznych mimoriadnych právo-
mocí (i keď ich pochopiteľne ťažko možno porovnávať s právomocou tu spomínanou) 
nie je ničím výnimočným ani v ľudskej spoločnosti (v štátnych orgánoch, hospodár-
skych organizáciách atď.), a predsa napr. námestník, ak vykonáva niektoré právomoci 
riaditeľa, nestáva sa tým automaticky riaditeľom. 
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(5) 
Na str. 155 môžeme čítať: „Ježiš nielenže hriechy odpúšťal, ale sa aj vyslovil, že on 

sám je bez hriechu. A byť bez hriechu je určite atribútom božskosti.“ „Argumentuje“ sa 
tu teda takto: „Ježiš Kristus bol bez hriechu, preto nemohol byť človekom, veď 
človek je hriešny“. Prvá i posledná časť vety je pravdivá: Ježiš Kristus bol naozaj 
bez hriechu, a človek je skutočne hriešny; a predsa toto konštatovanie nemožno pou-
žiť ako argument „božskosti“ Ježiša. V Písme čítame, že Boh stvoril človeka „na svoj 
obraz“ – teda, človek bol, mimo iného, bezhriešny. Adam i Eva boli bez hriechu až 
do toho momentu, keď prestúpili Boží príkaz (zákaz), a potomci po nich dedia sklon 
k hriechu – k neposlušnosti, ignorovaniu Božieho Zákona i samotného Boha, Jeho 
autority (ba niekedy dokonca k popieraniu existencie Boha). V Písme je Kristus ob-
razne nazývaný „posledným Adamom“ (1Kor 15,45), čo znamená, že aj on bol stvo-
rený na Boží obraz (skutočne, na inom mieste Písmo hovorí, že bol „obrazom Boha“ 
– 2Kor 4,4; Kol 1,15), ktorý však, na rozdiel od „prvého Adama“ a všetkých jeho 
potomkov (až podnes), nepodľahol hriešnemu sklonu k hriechu: v evanjeliách môže-
me čítať podrobný opis, ako bol diablom pokúšaný a ako odolal tomuto pokušeniu; 
na iných miestach je zase zdôrazňovaná jeho pokora (napr. Mt 11,29) a absolútna 
poslušnosť voči Bohu (napr. Fil 2,8) – čo sú zjavné známky jeho bezhriešnosti. Ale tu 
sa treba opýtať: ak by bol býval Bohom, musel by byť podrobený testu odolnosti voči 
pokušeniu? 

Okrem toho sa tu zjavne ignoruje to, čo vieme o „ospravedlnení“ a „posvätení“ – 
pomocou nich Boh vo svojej láske, zo svojej milosti, svojou mocou dokáže očistiť od 
hriechov (spáchaných v minulosti) i oslobodiť od hriechu (zbaviť sklonu k páchaniu 
hriechov v budúcnosti) i toho najväčšieho hriešnika. Prečo by podobné, ale oveľa 
väčšie posvätenie (ktoré udeľuje Boh prostredníctvom svojho Ducha) nemohlo byť 
dôvodom bezhriešnosti Ježiša, na ktorého pri jeho krste zjavne (pred zrakom mno-
hých svedkov) zostúpil Duch Boží; Boh ho vtedy pomazal (t.j. z Ježiša urobil Krista 
– Mesiáša), vyslal ho na náročnú misiu a súčasne ho vystrojil potrebnými schopnos-
ťami a právomocami (Mk 1,9-11). 

(6) 
Na str. 98 autor píše: „…Ježišovo vzkriesenie (je) najvýznamnejší dôkaz jeho božskej 

prirodzenosti“, na str. 217: „Ježiš bol vtelený Boh, ktorý vstal z mŕtvych“ a na str. 125: „Ak 
(Ježiš) nedokázal svoju božskú podstatu zmŕtvychvstaním, je iba pekným a rovnako 
irelevantným symbolom ako Dedo Mráz.“ 

Nuž, takéto vety môže napísať iba človek, ktorý absolútne nepozná Písmo; veď 
tam môžeme čítať, že Kristus nevstal z mŕtvych svojou vlastnou „božskou mocou“, 
ale bol vzkriesený – vzkriesil ho Boh (Otec). Z početných bibl. textov, ktoré to po-
tvrdzujú uvediem aspoň Mt 28,6, Mk 16,6; Sk 2,24.32; 3,15; 4,10 atď.… Okrem toho 
samotná udalosť smrti a vzkriesenia Kristovho nielenže nepotvrdzuje „božstvo“ Ježi-
ša, ale ho vlastne vyvracia: Boh je predsa nesmrteľný (pochybuje o tom azda niek-
to?), a kto nemôže zomrieť, nemôže byť ani vzkriesený. Naopak, vzkriesený môže byť 
smrteľný človek. Dokazujú to nielen početné zasľúbenia o vzkriesení spravodlivých 
na konci tohoto veku, ale aj viaceré prípady vzkriesenia ľudí v minulosti, o ktorých 
môžeme čítať v Biblii (vzkriesený bol Lazár, mladík z Naimu, Jairova dcéra, Tabita i 
Eutychos) – aj keď tieto vzkriesenia ťažko možno porovnávať so vzkriesením Kristo-
vým (nielen z hľadiska ich výsledku, ale najmä dôsledku). 
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(7) 
Na str. 240 môžeme čítať: „Ukrižovanie Ježiša jeho nasledovníkov znechutilo a odra-

dilo… A zrazu (po jeho vzkriesení) učeníci po krátkom čase zanechávajú svoje povo-
lania a znova sa zhromažďujú, aby celý svoj ďalší život zasvätili šíreniu veľmi konkrétnej 
zvesti – že Ježiš Kristus bol Boží Mesiáš, ktorý zomrel na kríži, navrátil sa do života a oni ho 
videli živého.“ Sú to pravdivé vety; veriaci človek, ktorý pozná históriu počiatkov 
kresťanstva, nemôže s nimi nesúhlasiť. O to však väčšie musí byť jeho prekvapenie a 
zdesenie, ak číta iné pasáže v knihe, ktoré sú s uvedeným citátom v absolútnom pro-
tiklade. Napríklad: „Cirkev verila a vyučovala, že ,Boh‘ je vhodné označenie pre Ježi-
ša… v priebehu dvadsiatich rokov po tom ako Ježiš zomrel.“ (str. 137). Teda na jednej 
strane autor (správne) tvrdí, že apoštolovia zvestovali Ježiša Krista ako „Božieho 
Mesiáša, ktorý zomrel na kríži“, na druhej strane, že sa už v apoštolskej dobe verilo 
(teda, že i apoštolovia verili), že Ježiš bol „Bohom“ (ktorý je večný, nesmrteľný). Ale 
Boh a Boží Mesiáš, to predsa nie je to isté, to je niečo úplne iného. Kto študoval 
cirkevné dejiny, ten vie, kedy a ako vznikali dogmy, ktoré zmenili pôvodné učenie 
apoštolskej cirkvi – že to nebolo 20, ale približne 200 a viac rokov po smrti a vzkrie-
sení Ježiša Krista: od 2. stor, (najmä však v 3. a 4. storočí) vplyvom rôznych okol-
ností, o ktorých už bola reč, dostáva sa kresťanské učenie do nebezpečenstva, pretože 
naň začínajú útočiť tri nebezpečné ideologické vplyvy: – 1. začínajú vznikať rozličné 
legendy, medzi ktoré patria aj tzv. „apokryfné evanjeliá“ (napr. „Evanjelium podľa 
Tomáša“, „Tajný Marek“ a pod.), – 2. sčasti aj na podklade týchto „evanjelií“ obja-
vujú sa rôzne bizarné gnostické konštrukcie, – 3. súčasne dochádza k infiltrovaniu 
kresťanstva pohanstvom (pohanskou filozofiou, ale aj pohanským náboženstvom). 
A práve v tomto období na pôde monoteistického náboženstva vznikajú dogmy 
o tom, že Ježiš Kristus bol „vtelený Boh“ – jedna z „troch osôb“ tzv. „božskej troji-
ce“ atď.  

Nielen časová zhoda, ale v mnohom aj obsahová príbuznosť, svedčia o tom, že pri 
vzniku týchto dogiem zohrali veľmi dôležitú úlohu (pravdaže, v negatívnom zmysle) 
vyššie spomenuté vplyvy. Napriek svojmu nebiblickému pôvodu i obsahu tieto dog-
my dodnes pretrvávajú v mysliach mnohých. 

(8) 
„Ja som“ – v knihe (str. 30) sa tvrdí, že ak Ježiš vyslovil v nejakej súvislosti tieto 

dve slová, povedal tým vlastne „ja som Boh“ (JHVH), lebo vraj aj Boh (JHVH) sa 
takto („Ja som“) predstavil Mojžišovi. Tento „argument“ nie je originálny, traduje sa 
dávno, hoci je veľkým nezmyslom. Po prvé: Boh sa Mojžišovi „predstavil“ inak 
(prečítajte si o tom kapitoly Meno nášho Boha a Význam mena v prvej časti tejto knihy). Po 
druhé: slová „ja som…“ netreba interpretovať v inom zmysle, aký skutočne majú. Po-
zrime sa, ako je to v biblickom príbehu, ktorý je uvedený v knihe ako príklad také-
hoto „dôkazu“ (Mk 6, 45-50): učeníci v búrke na mori, plní obáv a strachu, naraz 
vidia, ako sa čosi (považujú to za prízrak) k nim blíži; je to Ježiš, ktorý keď vidí ich 
úzkosť, upokojuje ich slovami: ‚Vzmužte sa! Ja som (to), nebojte sa!‘ Situácia, súvis-
losti, gramatika – všetko hovorí, že ono Ježišovo „ja som…“ nie je nič viac ako jed-
noducho – „ja som…“ („to som ja predsa“). Ak by každé „ja som…“ malo znamenať 
„prehlásenie sa za boha“, potom by „sa prehlasovali za boha“ denne milióny ľudí na 
celom svete. (O onom Ježišovom „Ja som“, tomto podivnom „argumente“, ktorý používajú 
často aj iní trinitári, píšem podrobnejšie v kap. Boh a Boží Syn, v odst. 9). 
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(9) 
Citát z knihy (str. 88): „Pavlove listy sú dôležitým svedectvom o Kristovej božskej 

podstate – nazývajú Ježiša ,Syn Boží‘ a ,obraz Boha‘…“ „Skutočnosť, že Pavol… uctieval 
Ježiša ako Boha, je určite mimoriadne významná…“  

O výraze „obraz Boží (obraz Boha)“ sme si už povedali, že neznamená „rovná 
sa“, ale „akoby“, resp. „je podobný“ (teda nie „je Boh“, ale „je podobný Bohu“). Ako 
je to s druhým výrazom, ktorým Pavel (ale zďaleka nielen on) označuje Ježiša Krista 
– „Boží Syn“? Autor nielen v citovaných vetách, ale na mnohých iných miestach kni-
hy kladie rovnítko medzi pojmy „Boží Syn“ a „Boh“. Ak napr. niekto o Ježišovi 
povedal (alebo ak sa on sám k tomu prihlásil), že je Božím Synom, Lee Strobel (ale 
aj niektorí z tých, ktorí mu poskytli interview) tvrdí, že dotyčný „prehlásil Ježiša 
Bohom“. O otázke Božieho Synovstva už bolo v tejto knihe pojednané – odporúčam 
preto do pozornosti príslušnú stať – ale zdá sa, že aj tak ešte treba, i na tomto mieste, 
uviesť pár poznámok k tejto téme. Prastaré „krédo“ trinitárov v otázke identity Ježiša 
Krista možno zhrnúť asi takto: „Ježiš je Božím Synom, nebol Bohom stvorený, ale 
splodený; preto je jednej podstaty s Otcom, čiže je Bohom – osobou Božej Trojice 
(v ktorej neplatí žiadna hierarchia, nie je teda podriadený Otcovi); Syn je večný ako 
Otec, to znamená nemal začiatku a nemá konca.“ Táto dogma (ktorá je na mnohých 
miestach a rôznou formou pertraktovaná aj v nami posudzovanej knihe) je nielen 
nebiblická, ale aj logicky nesprávna, rozporná.  

Aspoň pár stručných poznámok k niektorým z týchto rozporov (protirečení): 
Ak niekto hovorí o „splodení“ a „Božom Synovi“, treba sa ho opýtať, čo pod týmito poj-

mami rozumie. S oboma sa v Písme často stretáme, nie však vždy v rovnakom význame. 
Tak napr. výraz splodenie (splodiť, splodený) je tu použitý v dvoch úplne odlišných výz-
namoch: 

1. Telesné splodenie (napr. 1M 5,3-32; Mt 1,2-16 a i.) 
2. Duchovné splodenie (napr. 4M 11,12; Ž 2,7; Sk 13,33; Hb 5,5; 1Kor 4,15; Filom 10 atď.) 
ad 1.: Telesné splodenie – koncepcia (biologická) – počatie, ktoré súvisí s pohlavným oplodne-

ním a pri ktorom sa uplatňujú isté (nielen genetické) zákonitosti. Tieto zákonitosti boli – 
ako veríme – stanovené Stvoriteľom na samom začiatku, teda pri stvorení:  

– je možné iba v rámci príslušného biologického druhu, preto všetci „splodení“ patria 
k tomu istému druhu ako tí, čo ich splodili – inými slovami: potomok je rovnakej „biolo-
gickej podstaty“ ako jeho rodičia, ich genetické vybavenie je podobné (líši sa v nepodstat-
nom, v podstatnom je zhodné). Platí tu teda vlastne to, čo zaznieva i z trinitárnej teórie: pri-
rodzenosť (podstata) je zhodná; osoba (osobnosť) rozdielna. 

– aby vznikol iný (nový) jedinec, splodenie samo osebe nestačí – popri splodení (otcom) 
je tu potrebné porodenie (matkou) a stvorenie (Bohom). Výstižne to formuluje apoštol Pa-
vel, keď hovorí, že všetko, čo je z muža skrze ženu, je z Boha (1Kor 11,12). Teda všetko, čo 
je splodené, je i stvorené! Nemožno teda o niečom povedať, že „je splodené, nie stvorené“). 

ad 2. Duchovné splodenie. Ako existuje okrem života telesného život duchovný, okrem narode-
nia biologického narodenie duchovné (znovuzrodenie), existuje aj okrem splodenia biologic-
kého (telesného) splodenie duchovné. Myslí sa tým v podstate také ovplyvnenie ducha člo-
veka, ktoré ho privedie k poznaniu Božej pravdy, k novému, duchovnému životu. Ak napr. 
apoštol Pavel píše kresťanom korintského zboru: „Ja som vás splodil (evanjeliom v Kristu)“ 
(1Kor 4, 15), alebo ak svojmu priateľovi Filomenovi píše o otrokovi Onezimovi ako o „die-
ťati, ktoré splodil vo väzení“ (Filom 10), má na mysli, prirodzene, takéto „splodenie“. To isté 
platí o formulke, nachádzajúcej sa v Písme na viacerých miestach, ktorou boli uvádzaní králi 
(v starozmluvnej dobe) do svojho „úradu“: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ (Ž 2,7) 
a ktorá je v NZ vzťahovaná (oprávnene) i na Ježiša Krista. 

Azda ani netreba zvlášť zdôrazňovať, že pri tomto „plodení“ neplatia genetické zákonitosti 
(nie je tu žiadna genetická príbuznosť medzi synom, resp. dcérou a jeho „duchovným rodi-
čom“). Ak Duch Boží spôsobí u človeka „znovuzrodenie“, tento sa síce stáva členom Božej 
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rodiny (Božím synom, resp. dcérou), nestáva sa však „bohom“ (nie je s Ním „jednej priro-
dzenosti“), ale vždy len „Jeho obrazom“. 
Zdalo by sa, že tieto veci by mali byť každému (aspoň trochu informovanému) 

človeku jasné (preto som spočiatku aj uvažoval, či ich tu rozvádzať), ale ako sa uka-
zuje (svedčia o tom aj viaceré pasáže v knihe KAUZA KRISTUS), jasné nie sú, a to ani 
mnohým teológom (ba často práve im!): pre niektorých sú výrazy „Kristus bol Bo-
hom splodený“ a „Kristus je Boží Syn“ „dôkazom“ toho, že Ježiš je Bohom. 

Napokon ešte jedna malá poznámka na tému „božieho plodenia“: niektorí ľudia majú 
primitívnu, vulgárnu predstavu o akomsi „kvázi biologickom plodení“ nášho Stvoriteľa – 
jediného pravého Boha, čím vraj rozmnožil svoju „rodinu“ o Syna, ktorý „je bohom, je jed-
nej podstaty s Ním“ (ostatne, ak by to aj platilo, je absurdné tvrdiť, že obaja sú rovnako več-
ní, že Syn neprišiel neskôr, po Otcovi – veď „ploditeľ“ vždy tu musí byť skôr ako „splode-
ný“). Tieto predstavy prenikli do kresťanstva istotne z pohanstva. Kto pozná grécku, resp. 
rímsku mytológiu, vie, že pohanskí „bohovia“ plodili (biologicky) svojich potomkov s „bo-
hyňami“ i pozemšťankami (veľmi „aktívnym ploditeľom“ bol najmä ich „šéf“ Zeus alias Ju-
piter) – a ich potomkovia boli, pravdaže, opäť „bohovia“ (v prípade matiek pozemšťaniek 
„polobohovia“). Faktom je tiež, že o pohanských „bohoch“ sa verilo, že každý je samostat-
nou (odlišnou a často veľmi svojráznou) osobou, ale všetci sú rovnakej (t.j. „božskej“) pod-
staty. Teda trinitári nemuseli ísť ďaleko hľadať vzor pre svoju teóriu. 
Autor knihy v pokračovaní svojho vyznania, z ktorého som už časť citoval, píše 

(str. 265): „Stal som sa niekým iným. Božím dieťaťom (t.j. Božím synom – pozn. M.B.), 
navždy prijatým do Božej rodiny…“ Ak toto píše, má na to iste svoje osobné dôvody, 
ale jeho vyznanie je podložené i biblicky (na základe J 1,12). Iste teda vie, že byť 
Božím dieťaťom (synom) ešte neznamená byť bohom; prečo ale potom na mnohých 
miestach uvádza ako „dôkaz“ toho, že „Ježiš je Bohom“, skutočnosť, že sa v Písme o 
ňom hovorí ako o Božom Synovi?  

Na jednom mieste knihy (str. 124 – 135) sa „argumentuje“, že fakt, že Ježiš oslovuje Bo-
ha dôverne „Abba“ (Otec, Otče, Otecko) svedčí o jeho „božstve“. Nuž ale potom by boli 
„bohmi aj jeho učeníci, ktorí v modlitbe, ktorú ich naučil Ježiš (Mt 6,9-13) tiež takto Boha 
oslovujú (a s nimi aj my, ktorí denne oslovujeme Boha „Otče náš,…“). S označením Boha 
slovom Otec sa stretáme už v SZ. Sám Boh hovorí: „Ja mu (izraelskému ľudu) budem ot-
com, a on mi bude synom.“ (2Sa 7,14; pod.: Jer 31,9) a v žalme 89,27: „(Dávid) bude na 
mňa (Boha) volať: Ty si môj otec, môj Boh a skala mojej spásy.“ Aj prorok Izaiáš hovorí: 
„Ty, JHVH, si Otec náš…“ atď. 
Pravdaže, synovstvo Božie autora knihy (ale aj mňa a všetkých ostatných, ktorí sa 

duchovne narodili – stali sa príslušníkmi Božej rodiny) sa diametrálne líši od Božieho 
Synovstva nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ako sme si už povedali, on bol poverený 
mimoriadnou úlohou, s ktorou dostal aj zvláštne právomoci a postavenie. V Biblii sa 
toto zvláštne postavenie (vyvolenosť) Ježiša Krista medzi inými Božími synmi často 
vyjadruje výrazmi „prvorodený“, resp. „jednorodený“ Syn. Možno, že práve tieto vý-
razy priviedli niektorých teológov na myšlienku „splodenia“, lebo rodenie a plodenie 
(v biologickom zmysle) naozaj úzko spolu súvisia. Dovoľte k tomu krátke vysvetlenie: 

Výraz „prvorodený syn“ znamená, že je tu viac synov, medzi ktorými má tento výnimočné 
postavenie: prvorodenosť netreba chápať iba v zmysle časovom (nemožno ignorovať fakt, že 
v Biblii sa stretávame s prípadmi, keď právo prvorodeného dostal syn, ktorý sa nenarodil ako 
prvý), ale najmä v zmysle významu, autority, vyvýšenosti, prednosti (uprednostnenia). Prvo-
rodený mal však nielen výhody (dostával napr. najväčší diel dedičstva), ale aj povinnosti 
a zodpovednosť (bol zástupcom i nástupcom otca). Podobne výraz „jednorodený“ (monoge-
nes) znamená vlastne výnimočný a milovaný. Je to výraz, ktorý má zdôrazniť jedinečný 
vzťah Ježiša k Bohu: Ježiš bol Bohom pomazaný, stal sa Mesiášom – výnimočným Božím 
Synom, čo zohral hlavnú rolu v Božom spasiteľskom diele (ktoré svojím významom možno 
porovnať s dielom stvoriteľským). Tento prívlastok teda nemá nič spoločného so „splode-
ním“. Preto nie sú na mieste takéto, zdanlivo „logické“, v skutočnosti vulgárne úvahy: „Keď-
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že Boží Syn bol jednorodený, musel sa Bohu narodiť, a to ako jedináčik; keďže sa Mu naro-
dil, musel byť Ním i splodený; keďže bol splodený Ním, musí byť aj on Bohom atď.…“ 

(10) 
Z vyššie uvedených príkladov vidieť, že ako „argumenty“, údajne potvrdzujúce Je-

žišovo „prehlásenie sa za boha“, sú v tejto knihe (podobne ako v inej trinitárnej litera-
túre) používané rôzne „za vlasy pritiahnuté“ tzv. „nepriame dôkazy“ – slová, ich kom-
binácie, narážky a pod. (ktoré majú v skutočnosti celkom iný význam), ale nie je tam 
uvedené ani jedno jediné jasné, nespochybniteľné prehlásenie Ježiša alebo jeho apoš-
tolov. Prečo sa však Ježiš nevyhlásil za Boha priamo? Táto otázka asi napadne 
mnohých; položil ju aj autor knihy v jednom z trinástich interview. A na str. 131 je od-
poveď: „Keby (Ježiš) jednoducho oznámil ,Ja som Boh‘, muselo by to znieť ,Ja som Jah-
ve‘, pretože Židia jeho dní nemali nijaké poňatie o Trojici. Poznali Boha Otca, ktorého 
volali Jahve, a nič nevedeli o Bohu Synovi, či o Bohu Duchu Svätom. Takže keby niekto 
vtedy o sebe vyhlásil, že je Bohom, poslucháči by to chápali ako rúhanie… V dôsledku 
toho sa na verejnosti vyjadroval veľmi opatrne.“  

Toto je opäť jeden z mnohých nezmyslov, ktorý každý, kto podrobne čítal evanje-
liá, musí odmietnuť. Predsa vôbec nie je pravda, že sa Ježiš vyjadroval opatrne; na-
opak, veľmi otvorene a ostro vystupoval proti nesprávnym názorom a chybným inter-
pretáciám Zákona farizejmi a zákonníkmi. V evanjeliách môžeme čítať o viacerých 
prípadoch, keď bol obvinený z rúhania sa; či to nesvedčí o tom, že jeho výroky a činy 
neboli opatrnícke, „konformné“? Náš Mesiáš rozhodne nebol bojazlivý a opatrný, keď 
išlo o dôležité veci, o Božie pravdy – či to nedokazuje dostatočne skutočnosť, že bol 
ochotný podstúpiť za Božiu vec i kruté mučenie a strašnú smrť? – a či otázka identifi-
kovania jeho samého, Mesiáša sveta, nebola vec dôležitá? Isteže bola, o čom svedčí 
bibl. text Mt 16,15-17. Dôvodom toho, že spomínané „prehlásenie“ nevyslovil, nebola 
teda opatrnosť, ale fakt, že nemohol tvrdiť to, čo je v rozpore s Božou Pravdou. Veď či 
opakovane nezdôrazňuje, že hovorí iba to, čo mu prikazuje Boh?: „Nič nerobím sám 
od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec“ (J 8,28); „ja som nehovoril sám zo 
seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal ako mám hovoriť a čo povedať… Čo 
teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec.“ (J 12,49.50). Alebo chce azda 
niekto tvrdiť, že Boh (Otec), ktorý hovoril Kristovými ústami, by tiež „z opatrnosti“ 
(alebo z nejakého iného dôvodu) nepovedal ľuďom pravdu, že by im neoznámil takú 
nesmierne dôležitú vec – kto je vlastne ten Mesiáš, ktorého im On poslal s misiou, 
ktorá svojím významom nemá obdoby v dejinách sveta? 

V. 
Dr. Bruce Milne, profesor teológie na Sprugeon´s Colledge v Londýne, v úvode 

svojej knihy SKÚMANIE PRAVDY
277 píše: „Zlá teológia ovplyvňuje srdce nedôverou a 

neverou. Mnohí z tých, čo postupovali dobre, boli paralyzovaní práve vplyvom zlej 
teológie. Teologická odbornosť môže podporovať duchovnú pýchu, meniac človeka 
zaujímajúceho sa o pravého Boha v človeka zaujímajúceho sa viac o pravé pojmy… 
Študoval som klasické predmety spolu s teológiou a… každému odporúčam takúto 
kombináciu.“ A ďalej: „To, čo je nutné povedať o Bohu a Synovi, vychádza z Písma. Ale 
teologické štúdium nám pomôže vidieť a zvestovať to jasnejšie, ako by sa to dalo za 
iných okolností“ – „pokiaľ, pravda, nejde o spomínanú zlú teológiu“ (dodávam ja). 

                                                           
*   277 Bruce Milne: „KNOW THE TRUTH“ (Inter – Varsity Press 38 De Montfort Street, Leices-
ter LEI 7GP); slovenský preklad („SKÚMANIE PRAVDY“) vyšiel v r. 1992 vo vyd. NÁVRAT, 
Praha). 
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V knihe je veľa poučného a je dobré si ju prečítať (platí to najmä pre tých, čo sa 
len nedávno stali kresťanmi a túžia zoznámiť sa so základnými pojmami, s ktorými sa 
pri čítaní Písma, popr. inej duchovnej literatúry stretnú.  

Bruce Milne je, pravdaže, trinitár (veď inak by nemohol prednášať teológiu na vy-
sokej škole), preto niektoré pojmy vysvetľuje z aspektu tejto teórie. A tak sa nutne 
musel dopustiť niektorých zjavných nepresností i zásadných metodických chýb (bez 
nich sa totiž nedá dokazovať nedokázateľné). 

Autor používa niektoré „tradičné argumenty“, ktorými sme sa už zaoberali 
v predchádzajúcich kapitolách, preto väčšinu z nich tu nebudem rozvádzať (keď na ne 
narazíme, odkážem iba na miesto, kde treba hľadať príslušný komentár), podrobnejšie 
sa zmienim o nich len vtedy, ak bude treba poukázať na zjavnú rozpornosť, protireče-
nie tvrdení, uvedených  na rôznych miestach knihy. 

V kapitole Priame výroky o Ježišovom božstve (str. 129) je uvedených osem bi-
blických citátov: 
1. „Kristus, ktorý je nad všetkým, Boh, požehnaný na veky.“ (R 9,5) 
2. A o Synovi On (Boh) hovorí: „Tvoj trón, ó, Bože, bude trvať na veky vekov.“ (Žid 

1,8) 
3. „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ (Ján 1,1-2) 
4. „Boha nikto nikdy nevidel, ale Boh, jediný syn, ktorý je po Otcovom boku, Ho 

spravil známym.“ (Ján 1,18) 
5. „Slávne zjavenie nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.“ (Tit 2,13) 
6. Tomáš povedal: „Môj Pán a môj Boh.“ (Ján 20,28) 
7. „Spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.“ (2Pt 1,1) 
8. „Cirkev Božia, ktorú vykúpil svojou vlastnou krvou.“ (Sk 20,28) 

Komentár: 
ad 1.: Nechce sa mi veriť, že tomuto „argumentu“ verí sám autor. Ťažko totiž možno 

predpokladať, žeby nevedel, že od doby svojho napísania (t.j. od druhej polovice 
1. storočia n.l.) boli novozmluvné bibl. texty po mnoho stáročí bez interpunkcie. 
Keď sa interpunkčné znamienka do nich začali vpisovať, boli už veľmi rozšírené 
mnohé nebiblické dogmy, a tak odpisovači (resp. „vpisovači“ interpunkcie) tieto 
znamienka vpisovali ta, „kde sa to hodilo“ – pravdaže podľa ich chápania (zrejme 
vôbec neuvažovali, „ako to myslel autor“, čiže často ignorovali kontext). V tu uve-
denom texte záležalo napr. na tom, či sa dá medzi slová „všetkým“ a „Boh“ bodka 
alebo čiarka. Kto pozná Pavlovu teológiu (on je totiž autorom zmieneného textu), 
vie, že slovom „všetkým“ musí končiť jedna veta a slovom „Boh“ začínať ďalšia (že 
teda medzi tieto slová patrí bodka). Svedčia o tom jednoznačne aj iné vety z toho 
istého apoštolovho listu (z jeho úvodu a konca): „…milosť vám a pokoj od Boha, 
nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.“ (R 1,7); „…jemu jedinému múdremu Bohu 
(buď) sláva, skrze Ježiša Krista naveky. Amen.“ (R 16,27). Teda autorom uvedený 
text má byť celkom iste správne zapísaný takto (uvediem aj pár slov, ktoré predchá-
dzajú autorom citované, z kontextu vytrhnuté „torzo myšlienky“, aby bolo možné 
porozumieť zmyslu výroku): „…z nich (Izraelcov) pochádza podľa tela Kristus, 
ktorý je nad (nimi) všetkými. Boh (buď) požehnaný naveky. Amen.“278 Dva po-
sledne uvedené citáty (R 16,27 aj R 9,5) sú zakončením istého svedectva, resp. pou-
čenia: obidve končia „…amen“, a v oboch je pred týmto „amen“ obvyklá doxolo-

                                                           
*   278 V niektorých prekladoch je bodka posunutá dokonca ešte viac dopredu. Napr. v českom 
ekumenickom z roku 1985 môžeme čítať (uvediem celý 4. a 5. verš): (4) Jsou to Izraelci, jim 
patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, (5) jejich 
jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na vě-
ky, amen. 
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gická (oslavná) formulka: „Bohu (buď)… sláva naveky“, resp. „Boh (buď) požehna-
ný naveky“.  

ad 2. Aj tu sa mi zdá málo pravdepodobné, žeby autor knihy nevedel, kto je adresá-
tom a kto autorom citovaného výroku – v jeho originálnom znení a na jeho pôvod-
nom mieste, t.j. v žalme 45,7.  (Prečo treba brať do úvahy originál, a nie plagiát, je 
uvedené v kapitole Boh a Boží Syn, odst. 4). 

ad 3. Vysvetlenie tohoto bibl. textu si môžete pozrieť v kapitole Stvoriteľ, v časti Na 
počiatku bolo slovo (stvorenie Slovom). 

ad 4. Autor tu uvádza absolútne nepresný (alebo tendenčne upravený) preklad bibl. 
textu. Pre porovnanie uvediem štyri iné, uznávané preklady – slovenský (evanj., 
l984), dva české (kralický, 1991 – podľa vyd. z r. 1613 a ekumenický, 1985) a anglický 
(KJV, 1975): 1.  „Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený (Syn) Boží, ktorý je v lone 
Otcovom, ten (Ho) známym učinil.“ 2. „Boha žádný neviděl; jednorozený ten Syn, 
kterýž jest v lůnu Otce, onť vypravil.“ 3. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený 
Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.“ 4. „No man hath seen God at any 
time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath decla-
red him.“  

ad 5. Tento text nehovorí „o jednom“, t.j. o „Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, ktorý je 
Bohom“, ale o dvoch – „o Bohu“ a „o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi“. Svedčí o tom 
nielen spojka „a“, ale (podobne ako v prípade uvedenom ad 1) aj iné verše tej istej 
epištoly (to je totiž najlepší dôkaz toho, ako to autor biblického textu myslel): „Milosť 
vám a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Spasiteľa“ (Tit 1,4); „(Boh) na nás 
bohato vylial (Ducha Svätého) skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.“ (Tit 3,6). 

ad 6. O tomto výroku (presnejšie výkriku) prekvapeného učeníka Tomáša je písané 
na inom mieste tejto „Diskusie“ – v časti X.(2).  

ad 7. Tu platí to isté, čo bolo uvedené vyššie, dokonca už na dvoch miestach (ad 1. a 
ad 5.): Apoštol Peter tu hovorí o Bohu (Otcovi) a o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, 
veď hneď v nasledujúcom verši (teda bezprostredne za citovanými slovami) sa píše: 
„Milosť a pokoj nech sa rozhojňujú medzi vami známosťou Boha a Ježiša, nášho 
Pána.“ (2Pt 1,2). 

ad 8. Pavel na svojej misijnej ceste hovorí v Miléte predstaveným zboru (dozorcom, 
čiže „biskupom“), ako „vydáva svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu 
a uverili v nášho Pána Ježiša“ (Sk 20,21). Hovorí tiež o sile „Ducha“, ktorý jeho 
(Pavla) vedie („núti ho ísť“) a ktorý aj ich „(biskupov) ustanovil“, a vyzýva ich, 
aby „pásli cirkev Božiu“; a aby dodal váhu tejto výzve, dodáva, že ide o cirkev, 
ktorú „vykúpil (v iných prekladoch „získal“ alebo „vydobyl“) svojou krvou“. O-
tázka je: Kto vykúpil? V predchádzajúcich veršoch sa hovorilo o „našom Pánu Je-
žišovi“ a o „Duchu“. Aj človek, ktorý nepozná históriu ukrižovania nášho Spasite-
ľa, by musel z kontextu poznať, že ten, kto „vykúpil cirkev krvou“, je Ježiš Kris-
tus (Kristus = Mesiáš = Bohom Pomazaný) – človek so srdcovo–cievnym systé-
mom naplneným krvou; lebo Duch (o ktorom sa tiež v predchádzajúcich vetách 
hovorilo) to iste byť nemohol – či azda môže Duch, o ktorom sa tu hovorí (alebo aj 
Boh, ktorý je Duch) vyliať krv? Uvedený text je teda veľmi pochybným „argumen-
tom božstva Ježišovho“.  

Za kapitolou Priame výroky o Ježišovom božstve (v ktorej je vymenovaných 
vyššie uvedených osem „argumentov“) nasleduje (na str. 129) kapitola „Ježišova 
identita s JAHVEM / JEHOVAH“, v ktorej autor „Ježišovu identitu s Jahvem“ 
dokazuje tým, že – po prvé: v NZ opakovane „je Ježiš nazývaný Pánom“ a – po 
druhé: „Ježiš povedal: Ja som“. 
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Komentár: 
po prvé: o tom, ako je to s Božím menom a s Jeho titulmi, je pomerne podrobne 

písané v kapitolách Meno nášho Boha a Význam mena, preto tu sa obme-
dzím len na jednu krátku poznámku a na jedno upozornenie. – Poznámka: ti-
tul Pán (hebr. Adónaj) sa používa v orig. textoch SZ popri Božom mene 
(JHVH), nie namiesto neho. Až prekladatelia Septuaginty (zhruba 200 rokov 
pr.n.l.) Božie meno odstránili z Biblie a nahradili ho titulom Pán (gr. Kyrios). 
Preto dávať rovnítko medzi Pán a Jahve je viac ako problematické. – Upozor-
nenie: Autor používa tento „argument“, hoci sám dobre vie to, čo bolo práve 
vyššie konštatované (totiž, že dávať rovnítko medzi Pán a Jahve „je problema-
tické“); dokazuje to nasledovný citát z jeho knihy (str. 137): „Tento titul (Pán, 
Kyrios) sa používal v novozmluvnej dobe vo všeobecnom význame ako „maj-
ster“ alebo „vlastník“ a takisto sa vo všeobecnosti označovali bohovia… Niekedy 
boli takto označovaní židovskí rabíni…“ 

po druhé: Ježiš povedal: „Ja som“. O tomto slovnom spojení bolo hovorené 
v predošlej kapitole – v poznámkach ku knihe KAUZA KRISTUS (IV.(8). (Pozri 
aj kap. Boh a Boží Syn, odst. 9). 

O ďalšom titule Krista „Syn Boží“ už bolo v tejto knihe dosť popísané, a spomína 
ho aj Bruce Milne. Stojí zato odcitovať tu jeho stanovisko: „…tento titul (Syn Boží) sa 
používal pre panovníkov, vládcov a kúzelníkov. V Starej zmluve mal tri významy. Izrael je 
označovaný týmto spôsobom, označovali sa takto aj králi a Mesiáš… Nová zmluva to 
taktiež pripisuje Mesiášovi. Pre všetky stránky je spoločná voľba a poslušnosť, ktorú tento 
titul vyžaduje.“ Týmito slovami autor potvrdzuje to, čo tu bolo opakovane zdôrazňo-
vané, a čo mnohí stále nemôžu pochopiť: 1. „Syn Boží“ nie je to isté ako „Boh“; 
2. „Synovstvo Božie“ vzniká vyvolením (z iniciatívy Otca) a dokazuje sa poslušnos-
ťou (Syna); z toho vyplýva, (a novozmluvné texty to znova a znova potvrdzujú), že: 
3. Ježiš z galilejského Nazareta = Syn Boží = Mesiáš (≡ Kristus) ≠ Boh. 

VI. 
Knihu „ZÁKLADY KRESŤANSKEJ VIERY“279

 jej autor uvádza „venovaním“: „Venu-
jem Tomu, ktorého poznať znamená mať večný život.“ Ide o parafrázu známeho bi-
blického textu J 17,3 (ktorý som si zvolil aj ja za „motto“ tejto mojej knihy), len nie je 
zrejmé, koho má autor na mysli; použil totiž jednotné číslo, zatiaľ čo Ježiš hovorí 
o dvoch, ktorých treba poznať – jediného pravého Boha a toho, ktorého poslal, Ježiša 
Krista. A tak som bol zvedavý, ako sa s tým poznávaním autor tejto nevšednej, nad-
priemernej (rozsahom, „výpravnosťou“ väzby i cenou) knihy vysporiadal. Pochopi-
teľne, zaujímalo ma najmä to, ako sa jeho „poznávanie“ prejavilo v „rozoznávaní“ 
(rozlišovaní) tých dvoch, o ktorých Ježiš hovorí – skrátka ako sa vysporiadal s dogma-
mi o „trojici“ a „vtelení“. Týmto otázkam je v knihe venovaných 6 strán (čo je z cel-
kového počtu strán necelé 1 %). V úvodných vetách tejto časti knihy môžeme čítať ob-
vyklé frázy: „V Biblii slovo Trojica nenájdeme… na nás alebo na našej práci nemôže 
spočinúť skutočné požehnanie, ak zanedbáme niektorú božskú osobu. Nemožnosť po-
chopiť, ako môže byť Boh súčasne jeden a traja, je v mysliach niektorých ľudí dostatoč-
ným dôvodom, prečo toto učenie úplne odmietnu. Takíto ľudia Trojicu nechápu, a preto 
ju odmietajú.“ (str. 91) – z čoho možno implicitne vyvodiť, že „tí, čo Trojicu neodmieta-
jú, ju chápu“, dodávam ja. Nuž, podívajme, ako je to s tým „chápaním“. 

                                                           
*   279  James Montgomery Boice: FOUNDATION OF THE CHRISTIAN FAITH (INTER VARSITY 
PRES, Downers Grove, USA, 1986); český preklad: ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY (NÁVRAT 
DOMŮ, Praha, 1999). 
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Po troch stranách „vysvetľovania“ autor (na str. 94) uzatvára: „Dôležité nie je, či po-
rozumieme Trojici…“ Tak teda, aký je vlastne vzťah medzi „porozumením Trojici“, 
„chápaním Trojice“ a jej „odmietnutím“, resp. „neodmietnutím“? Ukazuje sa, že taký, 
ako sa to trinitárovi momentálne („ad hoc“) hodí: tomu, kto túto teóriu odmieta, povie: 
„nechápeš, nerozumieš…“, a keď jemu samotnému sa nedarí vysvetliť, ako to treba 
„chápať“, povie: „Nie je dôležité porozumieť…“, poprípade: „To je Božie tajomstvo.“  

Na zmienených troch stranách (92–94) autor vysvetľuje nevysvetliteľné s použitím 
klasických „argumentov“, ktorými sme sa tu už zaoberali (niektorými dokonca opa-
kovane), takže nie je treba k nim znova zaujímať stanovisko; okrem toho vysvetľuje 
zmysel nebiblických pojmov, ktoré do teológie zaviedli filozofujúci teológovia v 3. a 
4. storočí, ako sú napr. „osoba“ (persona), „rovnaká podstata“ (homoúsios); ďalej sa 
snaží spochybniť jasný zmysel slova „jeden“, resp. „jediný“ tým, že hovorí o rozdiele 
medzi „jedným izolovane“ a „jedným v jednote“, a aby predsa len presvedčil tých 
„nechápavých“, celú túto časť uzatvára „názorným príkladom“ (str. 93–94): „Azda 
najlepšou ilustráciou Trojice je ilustrácia svetla, tepla a vzduchu… každá z týchto troch 
veličín – svetlo, teplo a vzduch – je odlišná. A napriek tomu je súčasne nemožné, aby 
sme ktorúkoľvek z nich mali bez tých ostatných. Sú tri, a predsa jedna…“ Priznám, zostal 
som „nechápavým“ aj po prečítaní tohoto príkladu, ktorý veľmi silno „kríva, a to na 
obe nohy“: na jednej strane síce celkom dobre poukazuje aká môže byť odlišnosť rôz-
nych vecí (to by mohlo možno ilustrovať „rozdielnosť medzi osobami“), na druhej 
strane však vôbec nedokazuje ich „rovnakú podstatu“ a už vonkoncom nie ich „jedno-
tu“: 

Istá príbuznosť je medzi podstatou svetla a tepla (ide o el.-magn. žiarenie, ale s rozdielnou 
vlnovou dĺžkou), avšak vzduch nemá vôbec nič spoločného so žiarením, ani nepatrí do ka-
tegórie energie, ale hmoty (je to predsa zmes plynov).  
– a tiež tvrdenie, že „je nemožné, aby tu jedna bola bez ostatných“, je nepravdivé: 
svetlo i teplo môžu existovať i bez vzduchu (každý napr. vie, že svetlo, podobne ako iné 

formy el.-magn. žiarenia, sa šíri veľmi dobre medziplanetárnym priestorom, a to dokonca 
lepšie ako atmosférou čiže vzduchom), a tiež napr. vzduch môže existovať bez svetla alebo 
tepla.280 
Autor nám teda ponúka veľmi nepresvedčivý príklad. Rád by som mu preto po-

núkol príklad iný, a to dokonca čiastočne aj s akceptovaním ním použitých faktorov 
– svetla, tepla, vzduchu: 

Slnko je zdrojom svetla a tepla. Svetlo a teplo môžeme vnímať priamo našimi zmyslami – 
oboje vytvára „komfort“ (resp. „obývateľnosť“) nášho životného prostredia. Okrem toho 
však pôsobia „na nás“ aj inak, nepriamo – a toto „nepriame pôsobenie“ je pre náš život dô-
ležitejšie, je dokonca nezbytné: bez neho by nebolo života. Mám na mysli toto: 

Svetlo pôsobí na rastliny. V nich fotosyntézou vytvára z anorganických látok látky orga-
nické, ktoré budujú telá rastliny (vrátane plodov), a tie sa stávajú základom tzv. „potravino-
vého reťazca“, t.j. výživy všetkého živého na zemi. Skrátka: bez svetla by nebolo potravín, 
a bez potravín by nebolo života. (O fotosyntéze sa podrobnejšie zmieňujem vo svojej knihe 
Fakty a úvahy O ŽIVOTE…). 

Teplo pôsobí na vzduch. Jeho nerovnomerným prehrievaním vzniká prúdenie, ktoré je 
nezbytné pre kolobeh vody. Bez tepla by nebolo prúdenia vzduchu, bez prúdenia vzduchu 
by nebolo kolobehu vody, bez kolobehu vody by celá zem bola pustatinou alebo ľadovou 
plochou – nebolo by života. (Pravdaže, vzduch je pre život nutný aj inak – priamo, pre dý-

                                                           
*   280 Tu treba podotknúť, že výraz „teplo“ („teplota“) možno chápať dvojako: 1. fyziologicky – 
subjektívne pociťovaný tepelný stav prostredia alebo veci (ide o „relatívnu teplotu“, o „teplo“, 
ktorého opakom je zima, resp. chlad); 2. fyzikálne – miera tepelného stavu látky, ktorý možno 
označiť aj ako „absolútna teplota“ (pričom „neprítomnosť tepla“ je vlastne až pri tzv. „absolútnej 
nule“, čo je 0°K, resp. –73,15°C; je to však pojem teoretický, experimentálne nedosiahnuteľný).  
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chanie, čiže ako zdroj kyslíka; tu nám však išlo viac o ilustráciu vzťahov, ako o konštatova-
nie notoricky známych vecí). 

Z uvedeného opisu by bolo možné „zostrojiť“ dve podobné, a predsa rozdielne „trojice“: 
1. Slnko + svetlo + teplo. Tento model je ilustráciou toho, v čo veria „modalisti“, „unitá-

ri“, monoteisti. Podľa tohto ponímania v našom príklade základom všetkého je slnko, ono 
jediné (jeden, jediný = gr. monos, lat. unus), zatiaľ čo svetlo a teplo sú „spôsobmi“ („mo-
dalitami“) jeho pôsobenia (sú tým, čím slnko pôsobí), a hoci ich (priame) pôsobenie je ne-
popierateľné, nemožno ich klásť na roveň slnka – ich zdroja, či dokonca ich s ním stotožňo-
vať alebo zamieňať. (Pripomínam, že aj teplo a svetlo, ktoré sa šíri z ohňa, teda to, ktoré 
vzniká pri spaľovaní dreva alebo niečoho iného – vrátane fosílnych palív, t.j. ropy, plynu, 
uhlia – má svoj pôvod vo fotosyntéze, t.j. v slnečnej energii). 

2. Slnko + svetlo (pôsobiace na rastliny) + teplo (pôsobiace na vzduch). Tento model ilu-
struje podstatu viery „trinitárov“. V našom príklade: slnko, svetlo a teplo tvoria „jednotu“, 
pričom na jednej strane sú tieto javy celkom zjavne rozdielne (to je ilustrácia „rozdielnosti 
v osobách“), na druhej strane sú „rovnaké v podstate“ (majú mnoho spoločných znakov, a 
okrem toho od každého rovnako závisí náš život); inou otázkou už je, či je medzi nimi ne-
jaká hierarchia a vzájomná závislosť. O tom by bolo možné diskutovať (a to sa deje aj medzi 
jednotlivými skupinami trinitárov). 
Ktorý model lepšie ilustruje vzťah medzi Bohom a Jeho Synom a medzi Bohom a 

Jeho pôsobením v dejinách ľudstva prostredníctvom Jeho Ducha? Nech si vážený 
čitateľ vyberie. 

VII. 
V roku 2001 som dosť netrpezlivo čakal na knihu D. Macleoda o „trojici“,281 kto-

rej vydanie bolo už dávnejšie avizované známym slovenským vydavateľstvom. Keď-
že malo ísť vlastne o „monografiu“ venovanú téme, ktorej sa (mimo iného) venujem 
v tejto knihe, zaujímalo ma, či táto nová publikácia (nová aspoň na našom knižnom 
trhu) prinesie niečo skutočne nové – nové „argumenty“, či aspoň nové pohľady na 
staré veci. A nebol som sklamaný – autor knihy prichádza naozaj s niečím novým, 
originálnym. Napr. podstatu jedného z „argumentov“, ktoré uvádza ako „potvrdenie“ 
starej trinitárskej dogmy, možno zhrnúť takto: »Keďže je človek tvor spoločenský 
a keďže človek bol stvorený na Boží obraz, musí byť „spoločenský“ aj Boh; a ako by 
mohol byť Boh spoločenský, keby nemal spoločnosť, t.j. keby bol len jeden, sám? 
A tak „spoločenskosť“ človeka vlastne dokazuje jestvovanie „božskej spoločnosti“ – 
čiže existenciu troch „božských osôb“.« No, treba priznať, je to naozaj „originálny“ 
nápad, ibaže autor akosi pozabudol, že ešte „spoločenskejšie“ ako človek sú niektoré 
zvieratá a hmyz (niektoré druhy mimo spoločenstva dokonca nemôžu vôbec existo-
vať), takže ona „spoločenskosť“ nie je niečím, čo je vlastné len človeku a Bohu – čiže 
nemôže byť „súčasťou Božieho obrazu“. Ak Boh vo svojom Slove hovorí, že človeka 
stvoril na svoj (Boží) obraz, má na mysli celkom určite niečo iné, ako „stádový in-
štinkt“. 

Ale trochu predbieham. Poďme, ako sa patrí, po poriadku. Vážený čitateľ si mož-
no všimol, že pri rozbore jednotlivých publikácií (resp. istých tvrdení a názorov nimi 
prezentovaných) som použil rôzne postupy. A ukazuje sa, že kniha SVÄTÁ TROJICA si 
vyžiada opäť iný, odlišný prístup. Vidí sa mi, že najvhodnejšie bude hlavné myšlien-
ky a názory autora rozdeliť na tri skupiny: (1) Výpovede z biblického hľadiska ko-

                                                           
*   281  Donald Macleod: SVÄTÁ TROJICA V PÍSME, V HISTÓRII CIRKVI A JEJ ODRAZ VO 

VZŤAHOCH MEDZI ĽUĎMI (vyd. PORTA LIBRI, Bratislava, 2001) – slov. preklad z originálu: 
SHARED LIFE: THE TRINITY AND THE FELLOWSHIP OF GOD´S PEOPLE (vyd. CHRISTIAN FO-
CUS PUBLICATIONS). 
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rektné, pravdivé (treba tu hneď však podotknúť, že práve tieto nepatria medzi tie, 
ktoré by potvrdzovali to, čo sa autor snaží dokazovať; práve naopak). (2) Staré známe 
„argumenty“, s ktorými sme sa stretli už v predchádzajúcich publikáciách; tu však 
v niektorých prípadoch nadobúdajú odlišný zmysel (pretože autor občas kladie ak-
cent na niečo iné, ako ostatní trinitári, alebo dáva známe skutočnosti do iných súvis-
lostí, čím jeho vývody nadobúdajú istú pikantnosť, resp. bizarnosť. (3) „Originálne“ 
myšlienky či nápady autora, ktoré si navzájom protirečia, alebo sú už na prvý pohľad 
tak zjavne nelogické, že musia zaraziť (možno i pobaviť) aj človeka menej informo-
vaného, resp. v polemike neskúseného (jeden príklad som už uviedol). 

Vybral som niekoľko ukážok zo všetkých troch skupín – pre poučenie (aby čitateľ 
vedel, v čo vlastne trinitári veria) a čiastočne možno i pre pobavenie (aby čitateľ 
videl, ako mnohí z nich uvažujú). 

(1) 
Korektné tvrdenia autora knihy „Svätá Trojica…“: 
Kniha začína konštatovaním: „Pojem Trojica v Biblii nenájdeme, rovnako ako v nej 

niet jediného verša, ktorý by túto doktrínu potvrdil slovami, aké mnoho rokov používali 
pre danú skutočnosť kresťania,“ a pokračuje: „Aby sme porozumeli, prečo bolo toto 
učenie vyjadrené termínmi, ktoré sú nám dnes známe, je nevyhnutné pristúpiť ku kon-
frontácii… s dišputami, ktoré medzi kresťanmi prebiehali najmä v 4. storočí.“ (str. 7). – 
Tieto vety iba potvrdzujú, že trinitárska dogma (autor ju nazýva „doktrína“ alebo 
„toto učenie“, popr. „daná skutočnosť“) nemá pôvod v Biblii, ale v „dišputách“, pre-
biehajúcich až niekoľko storočí po tzv. apoštolskej dobe („najmä v 4. storočí“). 

„Starý zákon“ (str. 7) 
„Boh je jeden. Najdôležitejšou doktrínou Starého zákona je Božia jednota (presnejšie: 

„jedinosť“ – pozn. M.B.): „Počuj, Izrael, Hospodin (presnejšie: „JHVH“ – pozn. M.B.) je 
jediný Hospodin („JHVH“ – pozn. M.B.).“ (5M 6,4) – (str. 7.). 

„Židia verili, že ich Boh je výlučný: Boh celého sveta, jediný Boh, ktorý v skutočnosti ži-
je a existuje (Iz 45,22). Všetci pohanskí bohovia sú len modly. Avšak Božia jednota ne-
znamená len to, že On je jediný Boh. Značí to tiež, že je jedna bytosť. Pán je jeden a má 
všetku moc a božskú dokonalosť. Je jediný zdroj milosti, jediný autor stvorenia a jediný 
objekt chvály… Možno povedať, že uvedený štvrtý verš šiestej kapitoly Piatej knihy Mojži-
šovej je najdôležitejší biblický text pre kresťanskú vieru.“ (str. 8). (Bude zaujímavé sledo-
vať, ako sa autor v ďalších kapitolách svojej knihy bude držať tohoto svojho prehláse-
nia!). 

„Nový zákon“ (str. 11) 
„Je pozoruhodné, že Nový zákon vonkoncom nepredpokladá učenie o Trojici neja-

kým násilným spôsobom.“ (str. 12). „Pisatelia Nového zákona napríklad netrvajú dogma-
ticky na tom, že Kristus je Boh… Ani nevyhlasujú, že Duch Svätý je Osoba.“ (tamže). „Až 
po… mnohých diskusiách a polemikách zaviedla cirkev do kresťanského náboženstva 
nové slová, ako napr. Trojica, Osoba, podstata, povaha a substancia. Tieto slová sa 
v Novom zákone neobjavujú…“ (str. 13). 

„Nový zákon zdôrazňuje jednotu (správne: „jedinosť“ – pozn. M.B.) Boha… Vyučovalo 
sa to jasne a často. Napr. v Prvom liste Korinťanom, v ôsmej kapitole, v štvrtom verši, Pa-
vel deklaruje: „Vieme, že modla nie je na svete nič a že nieto boha, okrem Jedného.“ 
Podobne píše v Liste Efezanom v štvrtej kapitole: „Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je 
nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.“ (Ef 4,6). Jakub je rovnako explicitný a mier-
ne ironický: „Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš.“ (Jk 2,19). Jestvuje mnoho ďalších 
podobných pasáží (pozri G 3,20; 1Tim 1,17; 1Tim 2,5; Júd 25). Z nich absolútne jasne 
vyplýva, že kresťanstvo zotrváva pevne zviazané s vierou v jedno výlučné Božstvo.“ 
(str. 13-14). 

Nech si vážený čitateľ všimne, že autor použil výraz „Božstvo“, a nie „Boh“, hoci vo 
všetkých ním uvedených citátoch sa jasne hovorí o „jednom (jedinom) Bohu“. Výraz „je-
den Boh“ je jednoznačný, je to jasný singulár (gramaticky i významovo), avšak výraz „jed-
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no Božstvo“ je gramaticky tzv. „hromadné podstatné meno“ – znamená vlastne „viac bo-
hov“ (ako napr. „ľudstvo“ znamená „miliardy ľudí“). 
„Ježiš vo vzťahu k Otcovi“ (str. 17) 
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal…“ Nie je to vyhláse-

nie o Ježišovi, ale o Otcovi: On dal svojho jediného Syna… V Liste Rimanom… hovorí 
Pavel o Bohu, ktorý poslal svojho Syna (R 8,3)… nemôžeme nikdy pochopiť kríž, ak ne-
máme na pamäti: po prvé, že išlo o Otcov čin, po druhé, že Ježiš bol Otcovi veľmi, 
veľmi vzácny… pripomína (to) príbeh Abraháma, ktorý chcel obetovať Izáka (1M 22).“ 
(str. 17-18). 

Tieto vety autora vlastne vyvracajú dogmu, ktorú sa podujal obhajovať: celý projekt spásy 
pochádza od Boha (Otca) – Boh nikoho „nekonzultoval“ (ako to autor tvrdí na inom mieste 
v súvislosti so stvorením človeka – k tomu sa ešte dostaneme). On poslal svojho Syna (Syn 
bol teda „Božím Poslom – Poverencom“, nie Bohom). Ak tu ide o podobnosť s Abrahámo-
vým príbehom, potom v tom, že obaja (Abrahám i Ježiš) boli úplne poslušní voči Bohu a 
obaja obstáli v ťažkej skúške a úspešne vykonali poslanie, ktorým boli poverení (to poslanie 
bolo u oboch, pravdaže, rozdielne: prostredníctvom Abraháma Boh ľuďom oznámil, že On 
je Boh jediný, pravý, živý, prostredníctvom Krista im poslal oslobodenie z hriechu – spásu). 
„Jánove listy“ (str. 19) 
„V niektorých prekladoch Prvého listu Jánovho, piatej kapitoly, verša sedem, sa u-

vádza: „Traja sú, ktorí svedčia: Otec, Slovo a Duch Svätý; a tí traja sú jedno.“ Toto je 
najexplicitnejší trinitarizmus, aký možno v Biblii nájsť. Je to však správne vynechané 
z väčšiny moderných prekladov… Bolo by nečestné a nerozumné použiť tento text na 
podoprenie našej doktríny…“ (str. 19). 

Autor tu správne priznáva, že tzv.  „Comma Ioanneum“ (už sme o tom hovorili) je bezo-
čivý a bezbožný podvrh, podvod – tento text bol do Biblie vložený dodatočne, a svedčí o 
praktikách trinitárov: nielenže sa nezastavili pred spoločenským i fyzickým likvidovaním 
ľudí – svojich protivníkov, ale opovážili sa likvidovať aj čistotu, pravdivý zmysel Božieho 
slova. 
„Prví kresťanskí myslitelia“ (str. 21) 
„Ako môže byť Boh jeden a traja súčasne? V akom zmysle je Syn Boh? Aký je vzťah 

medzi Synom a Otcom, či Synom a Duchom? Tieto otázky začali do cirkvi vnášať zne-
pokojenie a špekulanti ponúkali nebezpečné odpovede,“ (str. 21) píše autor a podrob-
nejšie sa zmieňuje o dvoch z týchto „špekulantov“ – o Tertuliánovi a Atanázovi (je 
pozoruhodné, že teraz ich už nenazýva „špekulantmi“ – ako o pár riadkov vyššie – 
ale „teologickými velikánmi“ (o akých „teologických velikánov“ išlo sme si povedali 
v kap. Veľký, večitý spor, časť Z dejín sporu). 

„Mesiášstvo“ (str. 70) 
„Kríž vyzeral ako Ježišov koniec… Takmer to zničilo vieru učeníkov. Vzkriesením sa 

však všetko obrátilo… ak Kristus vstal z mŕtvych, je Mesiáš. A preto, ak Kristus vstal z mŕt-
vych, je ten, o ktorom kresťania tvrdia, že Ježiš je Kristus, Mesiáš.“ (str. 74).  

Veľmi správne i keď trochu nepresné konštatovanie. Nepresnosť je vo vete „ak Kristus 
vstal z mŕtvych, je Mesiáš“ – ide tu o tautológiu: Slová Kristus a Mesiáš sú totiž synonymá 
(rozdiel medzi nimi je iba v tom, že jedno je gréckeho, druhé hebrejského pôvodu); veta by 
teda mala správne (logicky) znieť: „…ak Ježiš vstal z mŕtvych, je Mesiáš (popr. Kristus)“. 
Odhliadnuc od tejto nepresnosti, autorove vety sú pravdivé – fakticky v nich priznáva, 
a tým aj vyznáva, že Ježiš je Kristus (čo je v úplnej zhode s mnohými biblickými textami). 
Škoda len, že sa tohoto vyznania nedrží a že na iných miestach svojej knihy tvrdí niečo úpl-
ne iného – ako si ešte ukážeme. 
„Adopcia“ (str. 59) 
„Adopciou sa veriaci stávajú synmi a dcérami Božími, čo znamená, že majú podiel 

na vzťahu, aký mal Ježiš so svojím Otcom… „Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu 
Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu“ (Jn 20,17) …stávame sa Božími synmi a dcérami 
až vtedy, keď prijmeme Ježiša (Jn 1,12) …stávame sa Božími deťmi milosťou (1Jn 3,1) 
…Sme dedičia Boží a spoludedičia Kristovi (R 8,17) …Ako Ježiš, aj my máme právo volať 
Boha „Abba» (Otče) …Ježišov a náš osud sa stávajú rovnakými.“ (str. 59).  
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Autor aj teraz konštatuje isté, veľmi dôležité skutočnosti veľmi správne, v zhode s Božím 
slovom; čitateľ bude preto asi veľmi prekvapený, keď zistí, že na iných miestach knihy 
v podstate popiera (resp. prevracia) to, čo tu deklaruje. 
 „Poznávať a vykonávať pravdu“ (str. 33) 
V tejto kapitole sa autor, mimo iného, pýta: „Ale načo to všetko?“ Myslí pritom 

zrejme na hľadanie Pravdy Božej, ale aj pravdy o Bohu, lebo píše: „Pravda je veľmi 
dôležitá sama osebe“ a „čím viac o Ňom (o Bohu) vieme, tým sme šťastnejší: „A večný 
život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, 
Ježiša Krista.“ (Jn 17,3)… Praktické kresťanstvo… začína láskou k Bohu a vo vyjadrení tej 
lásky cez pokoru, vďačnosť a poslušnosť.“ (str. 33-34). Ak by tieto slová autor myslel 
úprimne, musel by prísť k úplne iným záverom, k akým sa dopracoval a aké propagu-
je vo svojej knihe. V nasledujúcich častiach (2) a (3) si ukážeme niekoľko príkladov 
tejto autorovej neúprimnosti, rozpornosť jeho tvrdení i očividné prehrešky proti zá-
kladným požiadavkám tej najtriviálnejšej logiky. 

(2) 
Citáty podivných až bizarných „argumentácií“ z knihy „Svätá Trojica…“ 

s krátkymi komentármi: 
„Pluralita“ Boha (str. 8) 
„Ak Starý zákon kladie dôraz na Boha, ktorý je jediný, zdá sa, že hovorí len málo 

o druhom aspekte… o myšlienke „plurality“ Boha. Dôvod je jednoduchý. Pisatelia Sta-
rého zákona museli celé svoje úsilie prispôsobiť tomu, aby ľud uchránili pred modlár-
stvom a polyteizmom. Až keď bola viera v jediného Boha, výlučné Božstvo, pevne zako-
renená, nič nebránilo tomu, aby sa celá vec „skomplikovala“ odhalením, že v jedinom 
Bohu existuje Otec, Syn a Duch Svätý. V Starom zákone sotva nájdeme čo i len narážku 
na tento fakt.“ (str. 8). A ešte raz (na str. 11): „V Starom zákone, ako sme videli, sa kládol 
veľký dôraz na to, aby sa v povedomí Izraela zafixoval fakt, že Boh je jeden. Akýkoľvek 
dôraz na „pluralitu“ Boha by zvýšil riziko polyteizmu.“ 

Prosím váženého čitateľa, aby si pozorne prečítal uvedené citáty a pokúsil sa ich skon-
frontovať s týmito všetečnými otázkami: – 1. Je Boh Starého zákona (Boh večný, nepre-
menný) ten istý, ako Boh nového zákona? – 2. Keď sa Boh „predstavil“ Izraelu, zamlčal by 
mu taký dôležitý „detail“, že ono „jediný Boh“ znamená vlastne „pluralita Boha“? (Ak by 
sme aj pripustili, žeby také niečo bol niekto Izraelu oznámil – nezávisle na tom, kto by to 
bol – iste by stratil nielen svoju autoritu proroka, Božieho „hovorcu“, ale asi aj svoj život.) – 
3. Ak bolo treba Izrael (tisíce rokov žijúci v monoteizme) „uchrániť od modlárstva a polyte-
izmu“, nebolo oveľa viac potrebné chrániť pred modlárstvom a polyteizmom mladú kresťan-
skú cirkev, ktorá sa šírila v pohanskom (polyteistickom a modlárskom) prostredí? – 4. Ako 
je známe, autorom spomínané odhalenie, ktoré „celú vec skomplikovalo“ má pôvod „v diš-
putách, ktoré prebiehali najmä v 4. storočí“ (ako to autor priznáva na str. 7), teda v čase, 
keď už celé Písmo (Stará i Nová zmluva) bolo kanonizované (SZ bola kanonizovaná 
v rokoch 90 a 118 n.l., kánon NZ bol oficiálne potvrdený v rokoch 393 a 397, ale prakticky 
v dnešnej podobe existoval už od druhej polovice 2. stor.) – akúže má potom pre nás táto 
„novota“ záväznosť, autoritu? A ako to, že často i tí, čo sa oháňajú (inak správnou) zásadou 
SOLA SCRIPTURA, neraz väčšiu váhu prikladajú dogmám – ktoré možno klásť prinajlep-
šom na úroveň „tradícií“ (nemajú totiž autoritu kanonizovaných textov) – ako samotnému 
Písmu (t.j. onomu SCRIPTURA)?  
„Elohim“ (str. 9) 
„Elohim – najčastejšie sa vyskytujúce označenie Boha“, vysvetľuje autor a dodáva, 

že „toto slovo má tvar množného čísla“.  
My to všetko už vieme (bolo o tom písané v časti Meno nášho Boha), aj sme si povedali, 

že je to častý „argument“ trinitárov: vieme, že tento „plural amplitudinis“ vôbec neznamená 
„viac bohov“, ale ide o  vyjadrenie hlbokej úcty, používané nielen Hebrejcami, ale aj inými 
národmi: napr. v Koráne, tam, kde „Boh hovorí k prorokovi“, je vždy použitá prvá osoba 
množného čísla (a táto prax nebola iba nejakou „orientálnou špecialitou“; veď je všeobecne 
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známe, že aj u nás, a to ešte v pozdnom stredoveku, používali takýto „pluralis majestaticus“ 
napr. králi alebo pápeži).  

Okrem toho, ako konštatuje samotný autor, tento výraz sa niekedy „vzaťhuje na anjelov 
– anjelské bytosti… a keď sa toto slovo (Elohim) použije na označenie Boha Izraela, 
jeho sloveso alebo prídavné meno je v jednotnom čísle“, a dodáva: „Bolo by príliš od-
vážne, ak by sme tvrdili, že táto zvláštna gramatika dokazuje učenie o Trojici.“ (str. 9). 
(A predsa to trinitári robia – dodávam ja). 
„Učiňme človeka na svoj obraz…“ Čo myslíte, že autor z týchto známych slov náš-

ho Stvoriteľa vyvodzuje? Čítajme (a divme sa): „…slová z Prvej knihy Mojžišovej 1,26 sú 
dôkazom istej konzultácie Boha…“ (str. 10).  

Teda podľa autora Boh pred stvorením človeka „konzultoval“ (radil sa) – to je naozaj 
„nóvum“; veď ešte na str. 8 (správne) píše, že Boh je „jediný autor stvorenia“ (prečítajte si 
príslušný citát v časti (1)). Možno, že si pán Macleod šiel „pre rozum“ k svojmu obdivova-
nému vzoru, Atanázovi, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že Boh by bez „Slova“ bol nero-
zumný (inak povedané: Boh by bez Krista nebol vševedúci a všemohúci) – písal som o tom 
na príslušnom mieste tejto knihy. Natískajú sa tu otázky: „majú právo ľudia s takýmito ná-
zormi tvrdiť, že sú kresťanmi?“ a „aký je to „boh“, v ktorého veria?“ 
„Anjel Pánov“ (str. 10) 
Podľa autora je „najzreteľnejšou zo všetkých narážok na Trojicu v Starom zákone 

postava, známa ako „Anjel Pánov,“ (str. 10) lebo vraj v niektorých pasážach „je Anjel 
jasne identifikovaný s Bohom.“ Prečo si to autor myslí? Lebo „Anjel sľubuje vykonať nie-
čo, čo dokáže iba Boh.“ (str. 11).  

Musím tu krátko zopakovať, o čom som už písal: „Anjel“ (gr. angelos, hebr. mal ´ak) = 
posol, popr. „vyslanec“. Každý posol (vyslanec) má isté poverenie, a k nemu potrebné kom-
petencie (tieto však nevyplývajú ani z jeho schopností, resp. daností, ani automaticky z po-
stavenia posla, ale sú mu „delegované za účelom a na čas plnenia jeho misie“), pritom to 
môžu byť kompetencie neobyčajne rozsiahle (ktoré sú inak výlučným vlastníctvom jeho 
„vysielateľa“). Žeby toto autor knihy nevedel? Nezdá sa mi to. Ak to však vedel, a predsa 
napísal, čo napísal, potom by sa musel predpokladať zámer zavádzať. Nerád to hovorím, ale 
tak to vychádza (a nielen v tomto konkrétnom prípade). Veď ako si napr. dať do súvislosti aj 
nasledujúce vety a ako si vysvetliť ich zmysel, presnejšie účel: „Anjel prišiel pomôcť Bo-
žiemu ľudu. Bol výkonnou mocou Boha… odhaľoval pravdu o Bohu…“ a „…Niekto 
môže byť poslaný od Boha a súčasne byť Boh samotný“ (str. 11)? Rozumie tomu azda 
niekto z čitateľov? Ja nie, lebo je to alogizmus. Ak by bola veta formulovaná napr. takto: 
„…Niekto môže byť poslaný od Boha a súčasne konať ako Boh samotný“, potom by to po 
prvé malo logiku, po druhé by to bolo v zhode s Božím slovom; ale v znení, ako je táto veta 
vytlačená v knihe, nespĺňa ani podmienku logickosti ani podmienku biblickosti (a tie by 
mali byť záväznými, samozrejmými pre každú publikáciu, pokladanú za „duchovnú“, resp. 
„náboženskú“).  
„Matúš, Marek a Lukáš“ (str. 14) 
„…v priebehu Ježišovho pokrstenia (Mk 1,9-11) Otcov hlas zaznieva z neba, je potvr-

dené Ježišovo synovstvo a Duch Svätý na neho zostupuje… Otec, Syn a Duch… konajú 
voči sebe navzájom, odvolávajú sa jeden na druhého, a dokonca si navzájom slúžia.“ 
(str. 14). Týmito slovami chce autor dokázať, že nemôže ísť o „jednu osobu“, čo v ďal-
šom texte znova zdôrazňuje: „…pokrstenie Krista a deň Letníc poukazujú na veľmi zre-
teľné rozdiely medzi Otcom, Synom a Duchom.“  

Teda rozdiely autor vidí, je však smutné, že z toho nevyvodí náležité závery a dôsledky: 
veď ak naozaj verí, že ide o „jediného Boha“ (to tvrdí šesť strán pred týmto textom), môže 
potom napísať, že „si navzájom slúžia“? Či môže Boh kresťanov byť sluhom Bohu? Ak slúži 
jedna „osoba“ druhej „osobe“ Boha, môžeme ešte hovoriť o jednom Bohu? Ale ak platí, že 
Boh je jeden, môže Boh (ktorý je jediný) slúžiť Bohu (ktorý je jediný)? Slúži potom sám 
sebe? Je sám sebe sluhom, otrokom?  

K výrazom „sluha“, „slúžiť“ pár poznámok: v pôvodných gréckych textoch nachádzame 
dva výrazy pais a doylos (dúlos), ktoré sú v našich prekladoch najčastejšie nahradené slo-
vami služobník (napr. v Sk 3,13.26; 4,27.30 je Ježiš nazývaný „služobníkom Boha“) alebo 
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sluha (napr. Mt 18,23n; 24,45n; 25,14n atď.); niekedy je slovo pais prekladané výrazom 
Syn; výraz doylos však znamená doslovne otrok (príslušné odvodené sloveso doyleyó, pre-
kladané slovom slúžiť, znamená teda vlastne otročiť). Ak sa v Písme stretneme s výrazom 
sluha (otrok), takmer vždy je tu zdôrazňovaný vzťah (ale i kontrast vyplývajúci z tohoto 
vzťahu) „pán : otrok“. Okrem toho „slúžiť“ tu vždy znamená implicitne „byť závislým“. Pre-
to, keď je tento vzťah v Písme v úlohe metafory (podobenstva), „obrazom Boha“ je vždy 
pán, nikdy nie otrok (sluha). Aj preto hovoriť o Bohu ako o slúžiacom a závislom (sluhovi), 
je ponižovaním, urážkou Najvyššieho, je trúfalým pokusom degradovať Boží majestát. 
„Jánove spisy…“ (str. 15) 
Autor najprv „argumentuje“ známym „na počiatku bolo Slovo…“ (J 1,1) – o tom 

som už dosť podrobne písal na inom mieste, nebudem sa teda k tomu vracať – potom 
však cituje J 1,29, kde Ján Krstiteľ označuje Krista ako „Baránka Božieho, ktorý sníma 
hriech sveta.“ (str. 16). Tým však autor argumentuje proti sebe, veď Baránok Boží 
nikdy nemôže byť Boh. Baránok Boží totiž znamená „obeť určená Bohu“. Kto vie 
niečo o obetovaní a obetiach (o „praxi a teórii“ tohoto kultového úkonu), ten nebude 
nikdy stotožňovať obeť s tým, komu je ona určená (komu je obetovaná)! 

Na str. 17 autor píše, že na kríži Ježiš „Bohom opustený, zostal bez Boha“ a ďalej 
„…od Betlehema až po Golgotu bol Boh neustále s ním.“ K tomu by som rád položil 
dve otázky: – 1. Podľa trinitárskej teórie Ježiš (napriek svojej aj ľudskej prirodzenos-
ti) nikdy nestratil svoju „božskú prirodzenosť“ (čiže neprestal byť Bohom) – ako mo-
hol byť sám sebou (t.j. „Bohom, ktorým bol“) opustený? – 2. Predložka s popiera 
trinitárske tvrdenie: ak by bol totiž Ježiš Bohom, potom by „bol ním“, a nie „bol 
s ním“. Opäť tu teda ide o tú „slovnú ekvilibristiku“, ktorá umožňuje „dokázať“ úplne 
všetko – možné i nemožné – jednoducho tým, že sa ad hoc pridá alebo odoberie slo-
víčko, poprípade sa mu dá odlišný (niekedy úplne protichodný) význam. 

„Pavlove spisy“ (str. 20) 
Macleod uvádza Pavlove pozdravy z úvodu a zakončenia niektorých jeho listov – 

„milosť vám a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista“ – ako jeden z „dôkazov“ 
oprávnenosti trinitárnej dogmy, lebo vraj „otec a Ježiš sú uvádzaní rovnako ako zdroj 
milosti a pokoja“. (str. 30). Akoby nevedel alebo zabudol – 1. že (my sme si to už vy-
svetlili na inom mieste) každý posol Boží bol vždy pri svojom poslaní vybavený 
potrebnými schopnosťami a kompetenciami; a Ježiš Kristus, keďže bol poverený naj-
väčším poslaním (úlohou) od stvorenia sveta, bol vybavený už počas svojho pobytu 
na zemi celkom mimoriadnymi schopnosťami a kompetenciami, preto nás nemôže 
prekvapiť, že môže napr. odpustiť hriechy, resp. udeliť milosť (čo inak môže, pravda-
že, iba Boh), – 2. že Pavel písal svoje listy po vzkriesení nášho Pána a po jeho vstú-
pení k svojmu Otcovi – „keď ho Božia pravica vyvýšila“ (Sk 2,33), keď sa „posadil 
po pravici Božej“. (Sk 7,55; R 8,34; Hb 12,2; 1P 3,22 atď.). 

Autor tiež upozorňuje na fakt, že Pavel hovorí o Ježišovi Kristovi ako o „Páno-
vi“. K tomuto „argumentu“ sa vracia aj na str. 78: „Ježiš… dáva jasne najavo, že sám 
seba vníma ako Boha, (keďže) dovoľuje ostatným, aby ho oslovovali „Pane.“  

V tejto knihe už bolo hovorené o titule „pán“ (resp. „Pán“; nech nás nemýli veľké „P“ – 
písanie veľkých písmen, rovnako ako interpunkcia, bolo totiž zavedené do Biblie pomerne 
veľmi neskoro), vieme teda, že rovnica Pán = Boh zďaleka vždy neplatí, resp. neplatí oboj-
smerne (lebo Boh je vždy Pán, ale Pán nemusí byť vždy Boh). Žeby to autor nevedel? Žeby 
nečítal napr. tieto texty Písma: 1M 18,12; 24,12 (tu je pánom označený Abrahám), 1Kr 
18,7.8 (tu je pán prorok Eliáš i kráľ Acháb), 2Kr 6,15 (tu je Elizeus pán), 1M 39,2.3 (tu je 
pánom nazvaný egyptský Putifár) atď. Aj na iných miestach Biblie je často hovorené o „pá-
noch“ (často vo vzťahu k ich služobníkom, otrokom). Sám Pán Ježiš Kristus používa tento 
výraz v niekoľkých svojich podobenstvách, a to na označenie významných ľudí, resp. vlast-
níkov niečoho. 
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Na strane 78 sa spomína nezmyselný (ale trinitármi často opakovaný) „argument“: 
Ježiš musel byť Bohom, keďže sa „odvolával na seba ako na Božieho Syna a na Boha 
ako svojho Otca (Abba)“. Trinitárske knihy písali väčšinou teologicky vzdelaní ľudia, 
je teda ťažko uveriť, žeby nevedeli, že „Božie synovstvo“ i „Božie otcovstvo“ sa 
zďaleka netýka iba vzťahu Ježiš Kristus – Boh (JHVH). Koniec--koncov aj my sa 
považujeme za Božie deti – synov a dcéry a svojho Boha oslovujeme „Otče“; a ro-
bíme tak oprávnene, na základe Písma (o tom už bolo písané podrobnejšie na inom mieste) 
– nakoniec to tvrdil pred chvíľou aj sám autor (pozri citát zo strany 59 – v časti (1) – o 
„adopcii“). 

Keď autor píše (od str. 27) o „neskoršom zosúlaďovaní“ špekulácií Tertuliána, Ata-
náza a iných „teologických velikánov“ (viď časť (1)), zmieňuje sa (na str. 29) aj o Kalví-
novi: „…mimoriadne osobnosti, akými boli Tertulián a Atanázius, niekedy hovorili o Syno-
vi spôsobom, ktorý naznačoval, že Syn je druhoradý a podriadený Otcovi. Niekedy ho 
popisovali ako odvodeného a len ako časť celého Božstva. Otec bol podľa nich Hlavná 
Osoba Božstva, Prameň a začiatok, komunikujúca bytosť vo vzťahu k Synovi. Ján Kalvín 
bol z takéhoto chápania nešťastný… Božstvo nemôže byť podriadené, ani nemôže byť 
zaviazané za svoju existenciu niekomu inému. Kristus, ak je Boh, nemôže vďačiť za svoje 
bytie nijakej inej nadradenej božskej bytosti. Musí byť Boh „úplne sám zo seba“. Pokiaľ 
ide o večnosť, postavenie a nezávislosť, musí byť dokonale rovný Otcovi… Každá Oso-
ba je preto Boh so svojím vlastným oprávnením.“ (str. 29). 

Prosím láskavého čitateľa, aby si pozorne prečítal citované vety, aby zvážil ich zmysel a 
úprimne si odpovedal na otázku: môže takto hovoriť monoteista? Možno sa niekto začuduje, 
ako môže takto chápať Boha človek, ktorý len o pár riadkov ďalej (na str. 30) píše: „Boh je 
jeden. Pre kresťanov, ako aj pre židov a moslimov je štvrtý verš šiestej kapitoly Piatej 
knihy Mojžišovej najvýznamnejším textom Biblie – „Hospodin, náš Boh, je jediný Hos-
podin“. Ale ja sa nedivím. Veď Kalvín a s ním mnohí ostatní (vrátane Macleoda) iba „do-
tiahli do dôsledkov“ to, čo vyplýva z prastarej trinitárskej dogmy. Existujú totiž iba dve 
možnosti: buď bol (je) Ježiš Kristus Boh (ako tvrdí táto dogma), a potom musí platiť všetko, 
čo tvrdia títo ľudia (i keď je to úplne absurdné), alebo – nebol Boh (ako tvrdí Božie slovo), 
ale Bohom poverený, poslaný Mesiáš (= Kristus). K tým najväčším trinitárskym absurdnos-
tiam však ešte iba prídeme – v časti (3). 

(3) 
Niektoré alogizmy a absurdnosti z knihy „Svätá Trojica…“: 
„Boh, ak by bol dostatočne jednoduchý na to, aby sme mu rozumeli, nebol by dos-

tatočne veľký na to, aby sme ho uctievali. Bolo by skutočne katastrofálne pre akékoľ-
vek učenie o Bohu, ak by neobsahovalo nič záhadné. V kresťanstve je ústredným ta-
jomstvom Božia trojjedinosť: jedna bytosť v troch Osobách. Akokoľvek vysvetľujeme a 
objasňujeme taký výrok, čoskoro sa dostávame mimo našej dimenzie… V skutočnosti to 
odporuje všetkému, čo vieme… Pre nás „tri osoby“ znamená „tri oddelené individuality.“ 
(str. 34-35). 

Autor tu vlastne ponúka vysvetlenie, prečo vznikla teória o trojici: aby sa stala „ústred-
ným tajomstvom kresťanstva“, lebo pre „učenie o Bohu by bolo katastrofálne, ak by 
neobsahovalo nič záhadné“ – teda táto teória mala vlastne uchrániť kresťanstvo od kata-
strofy. Ale ako to, že takáto „katastrofa“ nepostihla kresťanstvo pred vymyslením tejto teó-
rie (v dobe apoštolskej i v tzv. „poapoštolskej“), keď sa toto učenie rozšírilo takmer do celé-
ho vtedy známeho sveta? A ako to, že sa Boh (ale i Jeho Syn) vždy obracal so svojimi prav-
dami (učením) prevážne na jednoduchých ľudí (pastierov, rybárov a pod.), neschopných u-
čene špekulovať a skonštruovať takúto „filozofickú“, „tajomnú“ teóriu? Boh totiž veľmi 
dobre vedel, že vôbec nebude „katastrofálne“, ak ich „učenie o Bohu“ nebude obsahovať 
takéto špekulatívne prvky. Naopak, zrejme Mu záležalo na tom, aby Jeho svedkovia a ho-
vorcovia (proroci, apoštoli) nedeformovali Jeho Pravdu svojimi „teóriami“. Veď v Jeho 
Slove nachádzame kritiku a odsúdenie nielen pohanských praktík, modloslužobníctva, ale 
aj rôznych špekulácií, ktoré sa sem–tam začali objavovať už v apoštolskej dobe – svedčia o 
tom napr. narážky na doketizmus v listoch Jánových (1J 4,3-4) a vystríhanie apoštola Pav-
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la pred „mudráctvom“ (Kol 2,8; R16, 17-18; 1Kor 2,1.5; 1,22-23; 2Tm 4,3-4 a i.). – ale 
v plnej sile sa tieto špekulácie („mudráctva“)mali prejaviť až neskôr, napr. v tzv. „gnóze“ a 
v „teológii“ niektorých tzv. „cirkevných otcov“,  a vyvrcholiť majú v posledných dňoch 
(1Tm 4,1).  

Teda až neskoro po tom, ako Boh zjavil vo svojom Synovi ľudstvu svoju Pravdu, až ne-
skoro po tom, ako vymreli priami účasníci a svedkovia tejto udalosti (t.j. až po tzv. apoštol-
skej dobe) museli prísť učení „teológovia“ (v skutočnosti polopohanskí filozofi), aby „za-
chránili“ kresťanstvo (jeho „učenie o Bohu“) tým, že vymysleli jeho „ústredné tajomstvo – 
Božiu trojjedinosť“. Nemôžem si tu odpustiť ešte jednu malú poznámku: ak by pravdivosť, 
resp. odolnosť voči „katastrofe učenia o bohu“ záviseli od záhad, ktoré obsahuje, potom 
by asi najprijateľnejším náboženstvom bolo indické pohanstvo (mám na mysli najmä nie-
ktoré smery hinduizmu) vychádzajúce z tzv. „Védskych spisov“ plných tajomstiev a bizar-
ností, poprípade dnes aj u nás „módne“ novopohanské a synkretické kulty a hnutia, napr. 
New Age. 
Všimnime si však ďalšie „postrehy“ autora: „Pravda je taká, že… keď usilujeme 

o chápanie Boha, máme nedostatočnú, obmedzenú myseľ …nejestvuje spôsob, ako 
by táto veličina (t.j. „trojjedinosť“) mohla byť bez problémov zapasovaná do našich slov 
a predstáv. Prichádzame postupne k bodu, keď musíme prestať hovoriť a písať, pretože 
nemáme dostatok slov. Nie je to však zároveň moment, keď by sme mali prestať veriť 
z dôvodu, že celá vec je absurdná. Nie je to dokonca ani moment, keď sme prestali 
rozumieť.“ (str. 35).  

Tak teda: na jednej strane na pochopenie trinitárskej teórie „máme nedostatočnú, obme-
dzenú myseľ“, táto predstava sa nedá „zapasovať do našich predstáv“, celá „vec je absur-
dná“, takže „musíme prestať hovoriť a písať, pretože nemáme dostatok slov“, na druhej stra-
ne však „nie je to moment, keď by sme (jej) mali prestať veriť a rozumieť“. Nuž, nech si vá-
žený čitateľ z toho vyberie. Na pochopenie týchto viet je potrebná asi iba oná zmienená 
„nedostatočná, obmedzená myseľ“ (tá istá, ktorá túto teóriu vymyslela). Pritom nechcem 
tvrdiť, že veriť nemožno aj tomu, čomu človek nerozumie, ale musí to spĺňať aspoň jednu 
z týchto podmienok: 1. potvrdzuje to empíria, 2. podopiera to autorita (predovšetkým auto-
rita Božieho slova). Inými slovami: človek môže prijať to, čomu nerozumie vtedy, ak vie, že 
príčinou jeho nechápania je obmedzenosť ľudského rozumu, ktorý je v porovnaní s Ro-
zumom Boha – Autora toho, čomu on, človek nerozumie – taký nedostatočný. Tieto pod-
mienky rozhodne nespĺňa trinitárna teória, ktorá je nielen iba čistým výplodom ľudského, 
obmedzeného rozumu, ale naviac nerešpektuje to, čo Boh zjavil ľuďom vo svojom Slove! 
„Boh je láska… Ako mohol byť láska, keď nemal koho milovať?…  Nemôžeme pove-

dať, že je láska preto, lebo jeho srdce je otvorené pre celý svet… Znamenalo by to, že Boh 
až do dňa pred stvorením sveta nemohol byť láska… Akonáhle vieme, že Boh je trojjediný, 
všetko je omnoho jasnejšie. Otec nebol nikdy sám. Nikdy mu nechýbal niekto, koho by 
miloval, pretože od začiatku mal spoločenstvo so Synom a s Duchom.“ (str. 35-36). 

Autor tu zaobchádza so slovami „láska“ a „milovať“ ako ten, kto nemá ani minimálne 
znalosti o význame týchto výrazov v Božom slove (odporúčam vrátiť sa ku kap. „…jedné-
ho pravého Boha…“, k časti „Láska“, kde je o týchto veciach písané podrobnejšie). 
Z citovaných viet totiž vidieť, že autor mal na mysli „lásku“ ako cit. My však vieme že Bo-
žia láska (agapé) má iný zmysel i prejavy: láska Boha sa prejavuje najmä v jeho milosti, 
blahosklonnosti a pomoci a láska k Bohu v poslušnosti a službe. Či azda takúto lásku autor 
predpokladá medzi „božími osobami“? Okrem toho, ak je Boh naozaj jeden (čo autor síce 
proklamuje, ale vzápätí aj popiera), potom by išlo o „lásku k sebe“; ale láska k sebe celkom 
iste nie je vlastnosť božská (veď aj jej „ľudské formy“ – egoizmus a narcizmus – sú znakmi 
srdca bezbožného). 
V časti „Božia úplnosť“ (str. 36) autor píše: „…doktrína o Trojici pomáha porozumieť 

tomu, čo Biblia nazýva blahoslavenosťou Boha (1Tim 1,11). Ústrednou myšlienkou tu je, 
že Boh je šťastný – bez akéhokoľvek napätia, frustrácie, straty, nespokojnosti, úzkosti; 
namiesto toho prežíva pokoj, harmóniu a naplnenie. Teraz je to tak, že Božia blahosla-
venosť je do istej miery odvodená od jeho stvorenstva… (Boh) podobné potešenie (ako 
z výsledku svojho stvorenia) vyslovil z práce Sprostredkovateľa: „Ty si môj milovaný Syn, 
v tebe mám zaľúbenie“ (Mk 1,11)… Avšak skutočný, večný základ Božej blahoslavenosti 
spočíva v trojnásobnosti božského života. Čo platí pre kresťana, to platí ešte veľkole-
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pejšie pre Boha… Ak máme potešenie z „plnosti“ v Kristu (Kol 2,10), o to viac nachá-
dzajú Osoby Trojice plnosť jeden v druhom.“ (str. 36-37). 

S takýmto „antropomorfizmom“ pri chápaní Boha (resp. bohov) sa môžeme stretnúť iba 
v tom najprimitívnejšom pohanstve: autor tu pripisuje nielen ľudské city, ale aj ľudské pot-
reby Bohu – tvrdí vlastne (implicitne), že Boh by bol frustrovaný, nešťastný“ atď. ak by bol 
Bohom jediným (teda takým, akým v skutočnosti je – podľa Jeho opakovane zdôrazňova-
ného prehlásenia); skrátka: aby bol Boh šťastný (blahoslavený) potrebuje vraj „od večnosti 
spoločnosť“. Niečo podobné tvrdí autor aj na inom mieste (spomenul som to v úvode tejto 
kapitoly): vraj z dvoch vecí – z toho, že je človek „spoločenský“ a z toho, že bol stvorený 
na Boží obraz – vyplýva, že „spoločenským“ je aj Boh. A tá Jeho „potreba“ („spoločen-
skosť“, túžba po spoločnosti) mohla byť uspokojená iba v „spoločnosti“ (túto spoločnosť 
tvorili od večnosti – akože inak – „tri osoby“).  

Pozorný čitateľ si možno všimol, že v rozpore s tým, čo hovorí Božie slovo – že totiž Boh 
stvoril človeka na svoj (Boží) obraz – je tu prezentovaný „Boh stvorený človekom (autorom 
knihy) na obraz človeka“. 
Autor tento svoj objav formuluje aj takto: „Ako nositelia Božieho obrazu sme stvo-

rení pre „spolubytie“. Ako sám Boh poznamenal: „Nie je dobré človeku byť osamote“ 
(1M 2,18). V samom Božstve je spoločenský život. Otec, Syn a Duch Svätý žijú v komunite 
a spoločenstve.“ (str. 42).  

Kto aspoň trochu pozná grécku (popr. rímsku) mytológiu, vie niečo o „spoločenstve (spo-
ločnosti) bohov“, aj o napĺňaní ich lások, aj o ich frustráciách a iných podobných (ľud-
ských) citoch a potrebách „božských“ obyvateľov Olympu. (Nevidíte nápadnú podobnosť 
s tým, ako Macleod líči svojho boha, resp. bohov?) Ale Biblia hovorí (a to je pre nás rozho-
dujúce) o inom, skutočnom Bohu, ktorý nie je podobný pohanským „bohom“ a ktorého 
„potreby“ určite nie sú kópiou ľudských potrieb.  

Aj citovaná pasáž (no i mnohé iné) z knihy „Svätá Trojica…“ dostatočne svedčí nielen 
o tom, čím (kým) boli inšpirovaní autori a čím (kým) sú vedení propagátori trinitárnej teó-
rie, ale aj odkiaľ brali „stavebný materiál“ pri budovaní svojej dogmy. 
„Plánované tvorenie“ (str. 39). 
„…pred stvorením človeka sa uskutočnil božský snem… Nielenže je človek povýšený 

tým, že je stvorený až posledný, ale jeho stvoreniu predchádzala porada… musíme to 
vnímať ako poradu medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým.“ (str. 39). 

 Tu sa jasne ukazuje, že občas proklamovaný „monoteizmus“ trinitárov je bluf. Veď či mô-
že existovať porada („božský snem“) u jediného Boha? – alebo aj (ak použijeme trinitárske 
predpoklady a terminológiu) „u Boha jednej podstaty“? Či takýto Boh môže mať na istú vec 
rozdielne mienky? A porada predsa má zmysel iba vtedy, ak jej účastníci môžu priniesť rôzne 
pohľady (názory, mienky) na vec. Ako vieme z mytológie, „porady“ (i prudké spory) boli 
bežné na Olympe, v sídle pohanských „bohov“, ale v sídle nášho Boha – Boha suverénneho, 
vševedúceho, všemohúceho…, ale najmä jediného, sa určite takéto „snemy“ nekonali. 
„…každá Osoba Trojice má svoju vlastnú nepopísateľnú charakteristiku… Treba pri-

znať, že teológovia sa museli naozaj veľmi usilovať vyjadriť, ktorá je tá rozlišovacia vlast-
nosť, a boli iba schopní povedať, že Otec plodí, Syn je splodený a Duch Svätý posväcu-
je… Otec sa odlišuje od Syna a obaja sa odlišujú od Ducha Svätého. Toto sa jasne 
odzrkadľuje na ľudstve. Zatiaľ čo máme rovnakú ľudskú prirodzenosť, každý z nás je indi-
vidualita.“ (str. 41). A podobne na inom mieste: „Rovnako ako sú Osoby Trojice jedno 
v podstate, tak kresťania… majú rovnaké základné inštinkty.“ (str. 48). 

Opäť antropomorfizmus (dokonca zoomorfizmus – hovorí sa totiž o podobnosti s „in-
štinktami“, a tie majú aj zvieratá, ba i hmyz). Aj tentoraz autor (iste si to ani neuvedomuje) 
vlastne vyvracia tvrdenie trinitárnej teórie, že je „monoteistická“. Veď tak ako ľudia (ktorí 
sú „rovnakej, ľudskej prirodzenosti“, ale vlastnej „individuality“ – teda samostatné osobnos-
ti, samostatní jedinci) nie sú jedným človekom, rovnako (ak platí autorom uvedený príklad) 
pri „rovnakej prirodzenosti“, ale vlastnej „individualite“ „trinitárskeho boha“ nemožno ho-
voriť o jednom Bohu! A celkom určite nestačí mať ani „rovnaké inštinkty“, aby niečo bolo 
„jedným“ (či možno napr. hovoriť o miliardách mravcov, ktoré majú rovnaké inštinkty, ako 
o „jedinom mravcovi“?) (O týchto veciach bolo už hovorené v časti II. tejto prílohy). 
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V uvedenom citáte si ešte všimnime tvrdenie, že „Otec plodí, Syn je splodený a 
Duch. Sv. posväcuje“. To znamená, že Otec je aktívny („plodí“ možno hádam chápať 
aj „tvorí“), Syn je však charakterizovaný pasívne („trpne“) – „je splodený“. Ako to 
však dať dokopy s inými tvrdeniami, napr.: „…pokiaľ ide o vzťahy medzi Osobami Troji-
ce,… nemáme právo hovoriť o poriadku či autorite… V trojici nie je nik pred iným, ani 
nik za iným; nik nie je väčší ani menší ako ostatní“ (str. 45), ako aj s opakovanými sna-
hami trinitárov urobiť zo Syna Stvoriteľa – teda toho, čo „tvorí“, „plodí“. (O tomto 
však bolo už tiež hovorené). 

Na inom mieste autor vysvetľuje rozdiel medzi „osobami“ takto: „…Ježiš je Pán, 
Boh je Otec a Duch jeho vyslanec…“ (str. 62).  

S tým v podstate možno súhlasiť – ale iba vtedy, ak jednotlivým slovám, použitým v tejto 
„definícii“, budeme správne rozumieť: – 1. ak napr. nebudeme klásť „rovnítko“ (správne: 
„znamienko rovnosti“) medzi pojmy „Pán“ a „Boh“; – 2. ak definíciu doplníme o slovo 
„Kristus“ – lebo iba Ježiš Kristus (hebr. Ješua ha Mášíach), čiže ten Ježiš, ktorý sa stal 
(presnejšie: ktorého Boh „urobil“) Kristom (Kristus = Mesiáš = Bohom Pomazaný), iba ten-
to Ježiš, a žiaden iný (v Biblii sa stretáme totiž s viacerými Ježišmi; aj Jozue je iba pri pre-
klade pozmenený tvar hebrejského „Ješua“) je naším Pánom; – 3. ak výraz „Otec“ budeme 
chápať v správnom zmysle – v zmysle „duchovného otcovstva“ a ak uznávame, že vzťah 
Boh – Otec : človek – syn/dcéra platí pre každého človeka, ktorý sa narodil nielen z tela, ale 
i „z Ducha“ (znovuzrodil sa); – 4. ak slovo „vyslanec“ (= posol = anjel) nebudeme chápať 
príliš úzko, zjednodušene, a najmä nie antropomorficky, napr. ako nejakú „osobu“ (azda len 
nemožno pochybovať o tom, že jeho podstata je duchovná – hovoríme predsa o Duchu!). 
„Že nesieme obraz Boha… sa zreteľne odzrkadľuje napr. v božskej inštitúcii manžel-

stva… Jeden z partnerov je muž a druhý partner je žena. Navyše jestvujú rozdiely v po-
vahe, inteligencii, minulosti, skúsenostiach a v mnohých iných veciach… strata „nezávis-
losti“ (t.j. manželstvo)… je obohatením, keď vstupujeme do života vzájomnej lásky 
a služby… To všetko plynie podľa trojičného vzoru. Tri Osoby Božstva majú spoločnú 
podstatu, spoločne vládnu a majú spoločný cieľ.“ (str. 42-43).  

Teda takto si trinitári predstavujú „jedného (jediného) Boha“? – ako manželstvo muža a 
ženy? Naozaj si niekto myslí, že o manželovi a manželke možno hovoriť, že sú „jedným 
človekom“? V Biblii sa síce o manželstve hovorí ako o „jednom tele“, ale každý vie, že ide 
o metaforu, o vyjadrenie toho, čo by sme inak mohli hádam označiť ako „pevný zväzok“, 
tvorený dvoma ľuďmi! Ak si takto predstavujú trinitári „jedného Boha“, potom v žiadnom 
prípade nemôžu tvrdiť, že sú „monoteistami“ (veď aj v predstavách polyteistických pohanov 
„bohovia“ tvorili „pevné zväzky“ – manželstvá, a môžeme azda napr. o Zeusovi a Hére ho-
voriť, že boli „jedným bohom“?). 
„Rovnaký sociálny impulz, odrážajúci božský princíp, je dôležitý na pochopenie na-

šich vzťahov so širokou komunitou.“ (str. 44). 
Čo myslí autor tým „sociálnym impulzom“ by sa z tejto vety dalo ťažko pochopiť. Až zo 

súvislostí poznávame, že má vlastne na mysli – „stádový inštinkt“. Naozaj si myslí, že prá-
ve toto „odráža božský princíp“? 
„Ježiš povedal: „Otec je väčší ako ja“ (Jn 14,28) a na inom mieste hovorí Pavel, že 

„hlavou Krista je Boh“ (1K 11,3). Musíme však pamätať na to, že Kristus nie je iba Boží. Stal 
sa človekom a prijal postavenie sluhu; preto tak ako pre človeka a sluhu, i pre neho 
platia niektoré veci, ktoré neplatia pre neho ako pre Boha. Ježiš a Boh… mal… svoju 
rovnosť s Bohom – s Otcom (F 2,6). Ako sluha bol podriadený, zodpovedný a závislý.“ 
(str. 45). 

Takáto „logika“ dokáže všetko „zdôvodniť“ – napr. že „voda je oheň“: Že voda nepáli? 
To len preto, že sú momentálne potlačené jej vlastnosti ohňa (resp. „platia pre ňu niektoré 
veci, ktoré neplatia pre ňu ako pre oheň“ – aby som použil „argumentáciu“ presne podľa 
Macleoda). Alebo: že oheň páli a netečie? To iba preto, že t.č. sa neprejavujú jeho (jemu 
vlastné) vlastnosti vody („platia preň niektoré veci, ktoré neplatia preň ako pre vodu“).  

Ešte si tu všimnime, že autor píše „Kristus nie je iba Boží, stal sa človekom“, akoby išlo o 
isté „napätie“ medzi týmito pojmami (resp. medzi postavením, ktoré predstavujú); ale to 
predsa nie je pravda: veď Božími (nie bohmi) boli mnohí muži, nielen Ježiš Kristus. 
„Zjednotenie v spoločenstve“ (str. 50). 
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„Otec, Syn a Duch Svätý majú rovnako podiel na božej suverenite. Vyjadruje to 
symbolicky Zjavenie Jána, piata kapitola, šiesty verš, kde Syn sedí vedľa Otca v strede 
trónu“ (str. 50). (podčiarkol M.B.). 

Chcel by som poprosiť váženého čitateľa, aby na chvíľu odložil túto knihu, zobral si do 
ruky svoju Bibliu a aby si v nej nalistoval príslušný text – Zj 5,6. Celkom isto sa tam nedo-
číta to, čo autor knihy „Svätá Trojica…“, ale: „Medzi trónom, štyrmi bytosťami (nejde o 
„božie bytosti“, ale bytosti podobné zvieratám, ktorých úlohou bolo oslavovať Boha – pozn. 
M.B.) a medzi staršími (ktorí sa klaňali Bohu – pozn. M.B.) som videl stáť Baránka…“ A aj 
na iných miestach Písma – pokiaľ je tam zmienka o Synovi v súvislosti s trónom – vždy je 
veľmi jasne napísané, že „Syn sedí po pravici Boha“ (teda na veľmi čestnom mieste), nikdy 
však nie „v strede“ – „stred“ (teda v skutočnosti vlastný trón) je vyhradený len a len Bohu 
(Otcovi)! Autor veľmi podceňuje svojich čitateľov, ak sa domnieva, že nečítali Písmo (ale-
bo, že si aspoň dodatočne nenalistujú príslušný text v Biblii, na ktorý sa odvoláva), a teda, 
že neodhalia jeho podvod. 
Na základe biblického textu „Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu 

a Boh zostáva v ňom“ (1J 4,16) autor uzatvára, že „Boh Otec žije v nás“ (str. 55). Ale 
prečo to tvrdí? Veď ako trinitár môže rovnako dobre predpokladať, že ide o „Boha 
Syna“ alebo „Boha–Ducha“. My vieme, že Boh je v nás (žije v nás) svojím Duchom; 
veď opakovane môžeme čítať o „naplnení Duchom“ veriacich (kresťanov); inokedy sa 
biblický pisateľ vyjadruje metaforicky: hovorí, že telá veriacich sú „chrámom Du-
cha“ (1Kor 3,16; 6,19 atď.). 

V jednej zo záverečných kapitol svojej knihy autor robí akúsi „inventúru“ svojich 
nezmyselných názorov a prehlásení. Uvediem tu doslovne celý odsek, ktorý autor 
začína popieraním skutočnosti, žeby Boh (autor Ho označuje aj „taká bytosť“) mohol 
byť naozaj jeden (sám); uvediem ho bez komentovania jednotlivých konkrétnych 
tvrdení. Nech si čitateľ urobí záver sám: 

„Ešte dôležitejšie je, že v koncepte Boha, ktorý existuje nespočítateľne veľa rokov, je 
priveľa nezrovnalostí. Môže si byť taká bytosť vedomá sama seba? Môže byť osobou 
(keď nemá nič, s čím by mohla byť uvedená do vzťahu)? Môže byť požehnaná (šťast-
ná)? Môže byť Boh láska, keď nemá nikoho, koho by miloval? Prečo, keď sa rozhodol 
utvoriť človeka na svoj obraz, ho stvoril pre spoločenstvo, ak sám nepoznal spoločen-
stvo? Ďalej, je taká bytosť tou najvyššou, akú si možno predstaviť? Určite nie. Myseľ 
človeka si nedokáže predstaviť väčšie tajomstvo, než sú traja v jednom; ani vyššiu formu 
existencie, než je také intenzívne spoločenstvo lásky; ani nádhernejšie vysvetlenie bož-
skej nezávislosti, než je Otec, Syn a Duch žijúci večne jeden naproti druhému. Keď sme 
to raz zažili, „nič menšie nás nemôže uspokojiť, a nič viac si nemožno želať.“ Naša voľba 
je takáto: toto učenie je buď príliš dobré na to, aby bolo pravdou, alebo dostatočne 
dobré na to, aby bolo pravdou.“ (str. 79). 

Teda aj takáto je trinitárna teória: zmes alogizmov, pohanských predstáv i vyslo-
vených rúhaní voči jedinému pravému Bohu. 

VIII. 
Pravým opakom knihy „Svätá Trojica“, ktorej bola venovaná predošlá kapitola, je 

kniha Nigel M. de S. Camerona s podivným, zdanlivo absurdným názvom SÚ KRES-
ŤANIA ĽUDIA?  (orig. názov: Complete in Christ, vyd. v Paternoster Press; slov. pre-
klad vydal Návrat domov, Bratislava, 2001). Zásadný rozdiel medzi týmito knihami, 
resp. ich autormi (napriek tomu, že obaja sú trinitári) je v dvoch podstatných veciach: 
(1) v ich prístupe a postupe (v metodike, ale najmä v spôsobe uvažovania a argumen-
tovania), (2) v záveroch, ku ktorým prichádzajú: 
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(1) 
Nigel M. de S. Cameron na rozdiel od Donalda Macleoda uvažuje logicky, inými 

slovami: neignoruje rozum; naopak, zdôrazňuje rolu rozumu, intelektu nielen v teo-
logických úvahách, ale vo viere kresťanov vôbec. Na dôkaz uvediem niekoľko citátov 
z jeho knihy. 

Upozorňujem, že pokiaľ autor kritizuje, jeho kritika sa sústreďuje predovšetkým na jeho 
„súvercov“ (evanjelikálnych kresťanov), v skutočnosti však to, čo im vyčíta, možno apliko-
vať aj na väčšinu tých, ktorí patria do tzv. „hlavného prúdu kresťanstva“ (tento termín pou-
žíva autor na označenie tzv. „tradičných“ alebo „ľudových“ cirkví). 
Citáty: „Evanjelikálni kresťania bývajú často obviňovaní z antiintelektualizmu, pričom 

takéto obvinenie je často namieste. …často počúvame, že „viera“ stojí nad rozumom, 
intelektom… jednou z príčin tohoto názoru… je neprimerané používanie pojmu „ro-
zum“… Bez schopnosti rozmýšľať by sme neboli ľuďmi. No problém nastáva vtedy, keď 
o nej uvažujeme z pozície racionalizmu, t.j. teórie ľudského myslenia, ktorá tvrdí, že ro-
zum je najvyšší zdroj poznania. Je to protináboženský predpoklad, ktorý musíme odlíšiť 
od racionality, teda rozumnosti. Ak sme „rozumní“ alebo „racionálni“, vôbec to nezna-
mená, že sme „racionalistickí“… Robíme veľkú chybu, ak sa – reagujúc na racionalizmus 
– staviame proti ľudskému rozumu… faktom zostáva, že ľudský rozum nemožno obísť 
a že nám ostáva jedine ho používať alebo zneužívať. Iná cesta k poznaniu Boha či 
stvorenia neexistuje…“ (str. 28-29). 

Autor svoje (správne) tvrdenie opiera predovšetkým o dôkazy z Písma: „…evan-
jelizačné kázania uvedené v Biblii prekvapujú svojou racionálnosťou. Rozbor verejných 
vystúpení Ježiša a jeho prístupu k otázkam, s ktorými sa na neho obracali, ako aj vystú-
penia Pavla a Petra v Skutkoch apoštolov odhaľuje racionálny základ hlásania evanjelia 
v samotnej Biblii… Pavel sa usiluje presvedčiť Aténčanov o pravdivosti svojho posolstva 
o Bohu logickými argumentami.“ (str. 41); pritom však celkom správne upozorňuje, že 
„aj najlepšia argumentácia môže skončiť neúspechom“, pretože „reakciu na evanjelium 
vyvoláva Boh prostredníctvom Ducha Svätého, a nie vynikajúca argumentácia“, na-
priek tomu však „musíme pri šírení evanjelia využiť všetok svoj intelekt. Pretože Boh nás 
predsa stvoril ako rozumné bytosti.“ (str. 41). 

Autorovo vystríhanie pred „antiintelektualizmom“ (ktorého prejavom je aj „argu-
mentovanie alogizmami“ – čo sme mali možnosť vidieť v priam ukážkovej podobe u 
autora knihy Svätá Trojica) je určite namieste. Žiaľ, ako si neskôr ukážeme, istej 
nedôslednosti v racionálnom argumentovaní sa dopustil aj on sám. 

(2) 
Rozdiely v záveroch oboch autorov vyplývajú jednak z ich postupov, z prístupu 

k téme, ale aj v otázke, na ktorú kladú hlavný akcent: zatiaľ čo Macleod sa sústredil 
na obhajobu „atanazianizmu“, ktorého podstatou je vlastne reštaurácia polyteizmu 
(hoci v zastretej forme, v podobe akéhosi „kryptopolyteizmu“), čoho predpokladom 
bolo prijatie dogmy o „Ježišovom božstve“, Cameron sa naopak sústreďuje na doka-
zovanie Ježišovho človečenstva, lebo správne postrehol neblahý dôsledok nedoce-
nenia faktu Ježišovej ľudskej podstaty (chápanej reálne, nie iba „teoreticky“) – tým 
dôsledkom je vznik akéhosi „novodobého doketizmu“. (Čo je doketizmus, bolo vy-
svetlené v kap. Z dejín sporu). 

Čo to vlastne znamená, že Ježiš bol skutočným (reálnym) človekom? Cameron 
(hoci je trinitárom) uznáva, že nestačí (ako to robia mnohí) rozumieť pod „ľudskou 
prirodzenosťou Krista“ iba jeho historickú existenciu. Autor píše: „…napriek prakticky 
všeobecnej zhode v otázke existencie Ježiša v histórii… zostáva ľudská prirodzenosť Kris-
ta zásadnou (otázkou). Nový zákon toto zdôrazňuje veľmi naliehavo. Ničím nepod-
poruje názor, že ľudská prirodzenosť by sa niekedy mala zamieňať s historickou existen-
ciou.“ (str. 25) A ďalej: „Svedectvo apoštolov o Ježišovi… odmieta nielen explicitný 
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doketizmus, ale aj jeho nenápadnú formu, ktorá sa vo veľkej miere rozšírila medzi dneš-
nými evanjelikálmi“ (str. 26) – a nielen evanjelikálmi (dodávam ja). 

Autor argumentuje: „Veriaci prvej generácie… nedokázali svoje autentické pozna-
nie nefalšovaného ľudského života Ježiša zaprieť… A napriek tomu, že cirkev s týmto 
problémom otvorene zápasila ešte niekoľko storočí, základy pre jeho riešenie sa zjavne 
položili už v dokumentoch z čias Nového zákona. Svedectvo apoštolov, založené na ich 
vlastnej skúsenosti a spomienkach, sa úplne oprávnene stalo normou pri určovaní, ako 
má cirkev chápať Ježiša. Evanjeliá ponúkajú výstižný portrét Ježiša, pričom s pozoruhod-
nou nestrannosťou odhaľujú Ježišove ľudské vlastnosti.“ (str. 26–27). „Ti, ktorí ho (evan-
jelium) spísali a uverili mu, dospeli, rovnako ako my, k šokujúcemu záveru: že ľudský život 
Ježiša bol životom Božieho Syna.“ (str. 27). Musím tu poznamenať, že táto skutočnosť je 
možno „šokujúcou“ pre trinitárov, rozhodne však nebola šokujúcou pre apoštolov, 
ktorí boli monoteistami (nikde v NZ nenachádzame ani len náznak toho, že by ich 
„šokovalo“ práve to, že Ježiš, Boží Syn bol človekom). 

Čo konkrétne autor rozumie pod pojmom „ľudský život“ Ježiša, vysvetľuje vo 
svojej knihe dosť podrobne: 

„Ako môžeme posúdiť jeho (Ježišove) ľudské črty? Bežne rozlišujeme tri stránky ľud-
ského vedomia: intelektuálnu (poznávanie), emociálnu (cítenie) a  vôľovú (vôľa). K tým-
to trom môžeme pridať štvrtú: telesnú, v ktorej sa vedomie nachádza… Všetky skúse-
nosti, schopnosti a vlastnosti rodu Homo sapiens patria k týmto štyrom základným strán-
kam. Nepatrí sem však duchovná prirodzenosť človeka… Ľudská spiritualita nie je iba 
ďalším aspektom ľudskej prirodzenosti človeka a nedá sa zaradiť k uvedeným štyrom 
stránkam.“ (str. 28). 

Potom autor dokazuje na základe konkrétnych biblických údajov, že všetky uve-
dené štyri „stránky“ boli Ježišovi vlastné: 

Telesná stránka života Ježiša: Ježišovo narodenie a rodokmeň „sú podané tak, 
aby sa zdôraznil ľudský pôvod, teda aj ľudská prirodzenosť tohoto ľudského dieťaťa… 
Ježišova služba… sa opisuje ako služba človeka, ktorý býval hladný a smädný, preto 
jedol a pil, ktorý sa unavil, preto odpočíval a spal, alebo ktorý chcel byť sám a modliť 
sa… Ježiš sa narodil, Ježiš zomrel.“ (str. 28–29). 

Intelektuálna stránka života Ježiša: „…evanjeliá upriamujú našu pozornosť… na 
prenikavú silu Ježišovho intelektu, keď neopakovateľným a tvorivým spôsobom používa 
podobenstvá vo verejných vystúpeniach… Ježišova znalosť Starého zákona zohráva 
kľúčovú úlohu v jeho náboženskom uvedomovaní a vo formovaní jeho teologického 
presvedčenia… zdrojom Ježišovho učenia bola tvorivá syntéza, vychádzajúca z pod-
robného štúdia Písma. Ježiš získal ľudské poznanie prirodzenou cestou, čo ilustrujú situá-
cie, keď kladie otázky, vyjadruje prekvapenie alebo sklamanie, a najmä slávny výrok, že 
nepozná deň Druhého príchodu… Ježiš aj svoje náboženské poznanie získal viac–menej 
prirodzenou cestou, rovnako ako iní ľudia…“ (str. 29). 

Vôľová stránka života Ježiša: „Otázka Ježišovej (slobodnej) vôle je zložitá, nemô-
žeme sa však vyhnúť konštatovaniu, že správne sa rozhodnúť bolo pre Ježiša rovnako 
ťažké ako pre iných… Príbeh o pokúšaní v púšti potvrdzuje, že agónia, s akou odolával 
zlu a volil si dobro, bola reálnou súčasťou jeho života… ani jeden človek nezvádzal 
s temnotou taký veľký boj, ako práve on…“, alebo „…trýznivý príbeh z Getsemanu. Jas-
ne sa v ňom popisuje, ako sa Ježiš v nepredstaviteľných duševných mukách vyrovnáva 
s vyhliadkou na ukrižovanie. Napriek všetkému ho utrpenie zastihlo nepripraveného 
a bez vôle postaviť sa svojej budúcnosti tvárou v tvár. Zarazí nás, že sa modlí, aby bol 
od neho odvrátený kalich, ak je to možné. Tento výrok nás prekvapí svojou úprimnosťou 
a pokorou, veď upozorňuje na Ježišovu úplne ľudskú podstatu.“ (str. 30–31). 

Ďalej je v knihe líčený emociálny život Ježiša. Pripomína sa, že pri hrobe Lazára 
zaplakal, inokedy „vzdychá, je skľúčený, prejavuje súcit a ľútosť, narieka nad Jeruzale-
mom. Ba čo viac, prejavuje svoj hnev (niekedy rázne), pobúrenie, lásku i radosť.“ (str. 31). 

Túto časť autor uzatvára takto: „Obraz Ježiša, u ktorého si nevieme predstaviť, ako 
prežíva autentickú ľudskú skúsenosť, je mýtus našej vlastnej predstavivosti, produkt zdu-
chovňovania Ježišovho života a jeho interpretácie.“ (str. 33). 
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Pri tomto konštatovaní sa však autor nezastavil, ale ide ďalej, keď dokazuje, že 
obraz takéhoto „mýtického, nie ľudského“ Ježiša je nielen nepravdivý, ale pre našu 
vieru aj nebezpečný. Totiž „nasledovanie Krista“ (čo je úlohou, ale aj túžbou každé-
ho ozajstného kresťana) môže byť reálne iba vtedy, ak Ježiša chápeme ako ozajstného 
človeka („nedoketického“). Tí, čo sa snažia nasledovať mýtického („doketického“) 
Krista, snažia sa potláčať svoj rozum, intelekt (lebo sa boja, že v konfrontácii s vie-
rou, ich viera utrpí), city (pre nich je hanbou napr. plakať pri strate blízkeho človeka 
alebo ozajstne sa radovať z bežných, tzv. sekulárnych vecí) i vôľu (často si vymyslia 
akési svoje vlastné „urim a thumim“, ktorým „zisťujú Božiu vôľu“, len aby sa zbavili 
zodpovednosti z vlastného rozhodnutia). Akoby nechápali, že vôbec nie je treba 
„hanbiť sa, keď pripustíme, že sme „iba“ ľudia…“, lebo po prvé: „byť človekom zname-
ná byť stvorený na Boží obraz“, a za ten sa hanbiť netreba, naopak; a po druhé: snaha 
„byť viac ako človek“ je veľmi nebezpečná, veď „Adam padol, keď sa chcel povzniesť 
nad svoje človečenstvo“; okrem toho: predsa ani „Ježiš nie je nadčlovek, pretože „nad-
ľudská prirodzenosť“ neexistuje. Nemôžu sa (teda ani) z nás stať nadľudia, môžeme len 
svoju ľudskosť degradovať. Každý pokus ľudskosť presiahnuť znamená krok späť. Nič nie 
je vyššie ako obraz Boží.“ (str. 101–102). 

Obsah predchádzajúceho odseku vlastne vysvetľuje zmysel čudného názvu knihy 
„Sú kresťania ľudia?“ Odpoveď je, samozrejme, „áno“. Avšak pre niektorých akoby to 
samozrejmé nebolo – pokúšajú sa byť „viac ako ľudia“; ale tieto ich snahy sú nebez-
pečné, hriešne. Základom správnej odpovede na vyššie uvedenú otázku je však správne 
zodpovedanie základnej, primárnej otázky: „Bol Ježiš človekom?“ Odpoveď autora 
(ako vyplýva z tu citovaných jeho viet) je, pravdaže, tiež „áno“. Ba autor ide ešte ďalej: 
tvrdí, že Ježiš nielen „bol“ ale aj „je“ človekom; píše: „…zabúda sa na doktrínu jeho 
(Kristovej) pretrvávajúcej oslávenej ľudskej prirodzenosti… tento Ježiš zostáva aj po nane-
bovstúpení a oslávení po pravici Boha stále človekom.“ (str. 92). Odvoláva sa pritom 
najmä na List Hebrejom, na Kristovu (trvajúcu) „zástupnú rolu veľkňaza, ako jedného 
z nás, ktorý skutočne žil ako človek a zakúsil život v tele.“ (str. 93–94). 

A toto tvrdí človek, ktorý je trinitárom. Zaujímalo by ma, že ak sa modlí k nášmu 
Pánu – Synovi Božiemu (predpokladám, že to robí), či sa na neho obracia ako na 
Boha (Syna) alebo ako na sprostredkovateľa s Bohom, čiže ako na Veľkňaza – člo-
veka. 

Autor vyčíta svojim spoluvercom, že „hlavným predmetom ich záujmu sa stala Kris-
tova božskosť so sprievodnými nadprirodzenými javmi“, že ich „apologetika upriamuje 
pozornosť na božskú prirodzenosť Krista, teda ponecháva jeho ľudskú stránku bokom.“ 
(str. 14), a to napriek tomu, že „Ježišovi počas jeho života v Palestíne pripisovali najrôz-
nejšie vlastnosti, (no) božská prirodzenosť – chápaná tak, ako ju cirkev vždy chápala – 
medzi ne nepatrí.“ (str. 17). Autor sa tu veľmi mýli, alebo vedome zavádza, lebo nie je 
pravda, že „ju („božskú prirodzenosť“ Ježiša) cirkev vždy chápala“: nebola to „cir-
kev“, ale iba „časť cirkvi“, a nebolo to „vždy“, ale až odvtedy, ako stratila čistotu 
svojho učenia z doby apoštolskej – hoci práve toto učenie („svedectvo apoštolov“) by 
malo byť pre nás normou; veď aj autor je toho názoru, čo potvrdzujú jeho už raz tu 
citované slová (časti citátu podčiarkol M.B.): „Svedectvo apoštolov, založené na ich 
vlastnej skúsenosti a spomienkach, sa úplne samozrejme stalo normou pri určovaní ako 
má cirkev chápať Ježiša.“ (str. 26–27). 

Na inom mieste autor vyčíta svojim spoluvercom, že hoci otvorene nepopierajú 
ľudskú prirodzenosť Ježiša, v skutočnosti ju redukujú na fakt „jeho historickej exis-
tencie (v tele)“, takže aj v dielach teológov (spomína konkrétne W.G.T. Shedda) sa 
celý problém ľudskej prirodzenosti Krista odbaví takýmto stručným konštatovaním: 
„Kristova ľudská prirodzenosť je nepopierateľná a predstavuje najvýznamnejšiu doktrínu 
viery…“ (str. 21). 
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Pritom sa autor (pokiaľ sa považuje za trinitára) dopúšťa tej istej chyby, iba v o-
pačnom smere: pokiaľ ide o „božskú prirodzenosť Ježiša“ na viacerých miestach sa 
obmedzuje na viac ako stručné „konštatovanie“: „Ježiš bol svojou podstatou Boh,“ 
(napr. str. 21) – a nič viac! 

A tu sa dostávame ku koreňu veci: trinitár, ktorý sa snaží vysvetliť otázku Ježišo-
vej prirodzenosti, má tri možnosti: 

1. Bude dokazovať Ježišovo „božstvo“, a vyhne sa podrobnejšiemu rozboru jeho 
ľudskej prirodzenosti (spomenie ju napr. iba ako „nepopierateľný fakt“ – ako to urobil 
autorom kritizovaný Shedd). 

2. Bude postupovať opačne: podrobnejšie rozoberie Ježišovu ľudskú prirodzenosť, 
a vyhne sa otázke jeho „božstva“ (alebo ju spomenie jednou vetou ako „nepopierateľ-
ný fakt“ – ako to urobil náš autor). Veď ako by sa inak mohol vyrovnať napr. s takými 
otázkami: ak je intelekt a vôľa Ježišova (ktoré sú podľa autora plne ľudské – viď vyššie 
uvedené citáty), ako to, že niekedy konal „ako človek“, inokedy „ako Boh“, niekedy 
konal božské divy, inokedy ich nemohol urobiť (Mk 6,5). To „nemohol“ sa v evan-
jeliách vyskytuje na viacerých miestach, čo dokazuje, že nie on rozhodoval o koneč-
nom výsledku toho, o čo usiloval. Kde bola vtedy jeho „božská prirodzenosť“? Možno 
by odpovedal (ako ostatní trinitári): „Ježiš sa jej dobrovoľne vzdal, zriekol“. Ale akože 
sa jej zriekol, keď v iných prípadoch hovorí a koná to, čo je v moci a kompetencii iba 
Boha? Alebo: ako by autor zladil to, čo tvrdí (totiž, že „zdrojom Ježišovho učenia bola 
tvorivá syntéza, vychádzajúca z podrobného štúdia Písma“ – str. 29), s tým, čo hovorí 
samotný Ježiš: „Ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal 
čo povedať a čo hovoriť… čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec.“ 
(J 12,49.50). Čo teda bolo zdrojom Ježišovho učenia? Jeho „štúdium Písma“ alebo 
inšpirácia (t.j. že tlmočil to, čo mu Boh prostredníctvom svojho Ducha „vdýchol“)? 
(Pozn.: slovo „inšpirácia“ je z lat. inspiro = vdýchnuť). 

3. Tretia možnosť je: ignorovanie rozumu, logiky, tvrdenie vecí úplne si navzájom 
odporujúcich (ako sme to videli napr. u autora knihy „Svätá Trojica“, ale aj u iných). 

Pravda, je tu ešte jedna možnosť – tá sa však netýka trinitárov; tú môže použiť iba 
monoteista, ktorý pozná Písmo, a teda vie, že Boh, ktorý je jediný, je pôvodcom 
všetkého a že On často koná prostredníctvom ľudí: napr. tým, že ich „inšpiruje“ (t.j. 
Jeho Duch im „diktuje“, „vdychuje“ Jeho slová) – a oni sa stávajú Jeho „hovorcami“; 
alebo tým, že ich „zmocňuje“ (poverí ich konať, a dá im aj schopnosť konať) – a oni 
konajú činy (ak treba, i divy) – vtedy ak On, Boh (nie oni) to považuje za potrebné. 
Preto nie intelekt, city ani vôľa týchto ľudí (nech by mali akúkoľvek „prirodzenosť“) 
rozhoduje o tom, či to lebo ono vykonajú; rozhoduje o tom vždy iba On – Jediný, 
pravý Boh – ktorý o sebe prehlásil: „Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa 
nieto Boha… Ja, Hospodin (JHVH), činím všetko… znamenia táračov ruším a vešt-
cov mením na bláznov, zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja 
spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov (t.j. „som to ja, kto 
koná to, čo ohlásili ľudia, ktorých som tým poveril“)… (Iz 44,6.24-26). 

IX. 
Na Nový rok 2002 som vešal na stenu kresťanský nástenný kalendár; dostal som 

ho ako dar od istého nakladateľa. Bol som mu zaň vďačný, lebo kalendár bol nádher-
ný: na každý mesiac jedna krásna fotografia prírody – zázračného Božieho stvoriteľ-
ského diela – doplnená príhodným biblickým textom. Fotografie boli nielen technic-
ky dokonalé, ale aj tematicky priliehavé, inšpirujúce – priam nútiace zamyslieť sa. 

Keď som ho zavesil, so záľubou som pozeral na jeho prvú stranu (január): zasne-
žená pláň „bez konca“, a na nej priam od diváka až k horizontu (dá sa tušiť, že aj zaň) 
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cesta – dlhá, nevychodená, iba s odtlačkami niekoľkých stôp, a v diaľke jeden osame-
lý strom. Rôzne predstavy a asociácie môže tento obraz navodiť, rôzne myšlienky 
provokovať. Ale o to mi momentálne nejde; moju pozornosť viac upútal, a aj k tejto 
úvahe podnietil, biblický text, vytlačený v hornej časti obrazu – na modrej oblohe 
veľké biele litery hlásali: »Jeden je totiž Boh a jeden aj Prostredník medzi 
Bohom a ľuďmi,… Ježiš Kristus. Biblia, 1. List Tim 2,5.« – presne takto to tam 
stálo. Výborný citát, a predsa ma na ňom niečo zaráža, ba uráža: tie nešťastné tri 
bodky. Je isté, že tam neboli umiestnené preto, aby ušetrili miesto (aby nahradili dlhý 
text, ktorý so zmyslom citátu priamo nesúvisí) – tu totiž nahradzujú iba jedno–jediné, 
a to nie dlhé slovo: človek.  

Prečítajte si uvedený text vo svojej Biblii (v ktoromkoľvek preklade), a zistíte, že 
apoštol Pavel tam toto slovo skutočne napísal (istotne sa „nepomýlil“, lebo to zopako-
val aj v inom čase a na iných miestach, napr. v R 5,15.19); ak to apoštol takto napísal, 
určite mal na to dôvod: zrejme mu išlo práve o to, aby si ľudia nezamieňali Boha, 
ktorý je jeden, s Prostredníkom, ktorý je človek – síce tiež jeden (jedinečným spôso-
bom Bohom vyvolený), ale predsa – človek! Každého uvažujúceho človeka musí na-
padnúť otázka: prečo sa tu vydavateľ (konkrétne Gute Botschaft Verlag) pokúsil „opraviť“ 
apoštola, prečo sa mu zdal autentický biblický výrok nevhodný vytlačiť do kalendára – 
aby ho mali celý mesiac na očiach tisícky ľudí? Je tu jediná možná odpoveď: redaktor, 
zodpovedný za biblické texty, vychádzal z trinitárnej dogmy a tu narazil na dilemu 
(s ktorou sa raz stretne každý človek, ktorý uvažuje): bol Ježiš Kristus človek, či Boh?  

Lebo nezmyselné a schizofrenické predstavy o „bohočloveku“ vymyslené ľuďmi preto, 
aby boli človeku nepochopiteľné (aby sa stali pre neho „tajomstvom“), mohli azda akcepto-
vať ľudia ovplyvnení starými pohanskými mýtami alebo ľudia postihnutí alogizmom, nie 
však uvažujúci monoteista.  
V tejto dileme sa redaktor rozhodol pre druhú alternatívu (t.j. „Ježiš Kristus je 

Boh“), potom však uviesť spojenie slov „človek Kristus Ježiš“ sa mu zdalo neprija-
teľné (hoci je práve toto biblické), a tak slovo „človek“ vypustil – nahradil ho tromi 
bodkami. 

Prečo venujem tejto malej „príhode“ pozornosť, ktorá sa niekomu bude možno 
zdať „neprimeraná významu veci“? Preto, že ide o typický prípad: vlastne všetci tí, 
čo tvrdia, že veria, že Ježiš bol „rovnako Bohom ako človekom“ (a opakujem – sú 
pritom monoteisti a schopní logicky uvažovať), sú neúprimní alebo sa snažia klamať 
sami seba: v skutočnosti veria buď v jeho božstvo – alebo v jeho človečenstvo (veriť 
v človečenstvo Ježiša Krista samozrejme nevylučuje, naopak, podporuje, ba podmie-
ňuje vieru v jeho Mesiášstvo a v jeho Božie Synovstvo – pravda v biblickom, nie 
trinitárskom zmysle). Skrátka: veria v jedno, a to „druhé“ iba akosi „pripúšťajú z lo-
jality k dogme“ (ale v skutočnosti o tom presvedčení nie sú). A tak vlastne „orto-
doxných“ trinitárov je menej, ako sa myslí: časť z nich sú v podstate doketisti a sú-
časne polyteisti, a časť monoteisti, ktorí iba s istými rozpakmi (z tradície alebo zo 
strachu pred cirkevnou vrchnosťou) používajú terminológiu vymyslenú „filozofmi“ 
stojacimi vo vysokých úradoch cirkvi 4. storočia. (O tom, čo znamená „jeden“ a „byť 
jedno“ pozri v kap. „…jediného pravého Boha…“). 

X. 
Ďalším „príspevkom do diskusie“ sú dva kritické listy čitateľov. Prvý (1)282 je 

stručný a mierny, druhý (2)283 je obsiahlejší a obsažnejší, ale najmä „ostrejší“. 

                                                           
*  282  Pisateľom listu je Mgr. P. P., farár 
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(1) 
Citát z listu: 

„Pri čítaní (štúdiu) /Vašej knihy/ som sprvoti pookrial na duši, lebo som sa dávno ne-
stretol s takým netradičným pohľadom na teologickú problematiku. Postupne som 
však poznal, že nemám už s Vašimi názormi nič spoločné. Áno, ide o otázku, či chá-
peme Ježiša Krista ako Syna Boha, a teda máme ho za Boha alebo je o „stupeň“ niž-
šie ako Boh. Myslím si, že o toto išlo a pôjde aj v ďalšom vývoji kresťanstva ako celku. 

Prosím, chápte, že nechcem Vás v ničom uraziť, ani nechcem vystupovať ako de-
fenzor pravej viery. Som prístupný pre iné náuky, vyznania. Tolerujem teda aj Váš ná-
zor. 

Keby sme spolu mohli viesť dialóg,... tak by som povedal, že ak Ježiš Kristus nie je 
Boh, tak všetko je zbytočné a naše úsilie v Jeho cirkvi, ale úplne na nič.“ 
Opäť sa tu stretávame so starým problémom nesprávneho chápania pojmu „Boží 

Syn“. Keďže tejto otázke bolo venované už pomerne veľa miesta, uvažoval som, či sa 
k nej ešte vracať. Nakoniec som sa rozhodol, že áno, a to z dvoch dôvodov: – 1. Ako 
sa ukazuje s porozumením tejto otázke majú problémy mnohí ľudia aj s teologickým 
vzdelaním (ono „aj“, ktoré je tu vo význame „zdôrazňovacej častice“, by bolo možno 
vhodné nahradiť inou „zdôrazňovacou časticou“ – slovom „práve“). – 2. V liste je 
tento problém vyjadrený takým osobitným, lapidárnym spôsobom, že si priam vyža-
duje podobné („osobitné“) reagovanie. 

Príčinou toho, že sa spomínaná otázka stáva pre mnohých „problémom“, je ich 
zjednodušený („zantropomorfizovaný“) pohľad na Božie synovstvo (v liste je to vy-
jadrené takto: „…ide o otázku, či chápeme Ježiša Krista ako Syna Boha (t.j. Božieho 
Syna – pozn. M.B.), a teda máme ho za Boha…“). Takýto „simplicizmus“ vychádza 
zo zdanlivo logického dedukovania založeného na istej analógii: „ak má človek syna, 
potom je nepochybné, že aj tento syn je človek“. Ibaže pri aplikovaní tohoto empiric-
kého poznatku na Boha a Jeho Syna je tu jeden háčik: ide o porovnávanie neporovna-
teľného (biologického s duchovným, stvorenstva so Stvoriteľom), preto použitie uve-
denej „analógie“ je nezmyselné, a teda aj neprípustné – ide tu skrátka o nenáležitý 
antropomorfický pohľad na Boha.  

Možnosti a nemožnosti (neprípustnosť) analogizovania: 
Človek (obraz Boží a súčasne Božie stvorenie) má, pokiaľ ide o jeho vzťah k Bo-

hu a k inému stvorenstvu, celkom zvláštne postavenie – je podobný (v niečom) jed-
nému i druhému: po biologickej stránke je podobný mnohým iným živým tvorom, 
tu je teda prípustné robiť určité analógie (pozitívnym dôsledkom tejto skutočnosti je 
napr. využitie istej podobnosti v anatómii a fyziológii pri medicínskom výskume, ko-
nanom v prospech človeka na pokusných zvieratách; negatívnym dôsledkom tejto 
podobnosti je jej zneužívanie na dokazovanie „spoločného pôvodu“ druhov, vrátane 
človeka, t.j. na nahrádzanie faktu stvorenia hypotézou evolúcie, Boha prírodou). Po 
duchovnej stránke je však človek podobný svojmu Stvoriteľovi. Práve toto je zmy-
sel onoho biblického „Boh stvoril človeka na svoj obraz“ (veď v čom inom, ak nie 
v duchovnej oblasti, sa človek podobá Bohu, ktorý je Duch?). To boli „dve podob-
nosti“ človeka, ale sú tu aj „dve nepodobnosti“: po duchovnej stránke je tu abso-
lútna nepodobnosť s inými živými tvormi na zemi (tento fakt ignorujú evolucionisti), 
po biologickej stránke je tu absolútna nepodobnosť s Bohom – túto skutočnosť igno-
rujú tí, čo hľadia na Boha cez „antropomorfické okuliare“: hovoria o „osobe“ Boha, 
o Jeho „potrebách“ a vlastnostiach, celkom podobných potrebám a vlastnostiam 
človeka (ako sme to videli napr. v časti VII. tejto prílohy). 

                                                                                                                                        
*  283  Pisateľom listu je Mgr. J. M., farár v.v. 
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Stvoriteľ „učinil rozličné druhy“ – všetko živé bolo stvorené „podľa druhov“ (1M 
1,21.24. 25), pričom každý druh má už spomínanú vlastnú „prirodzenosť“ (podstatu): 
potomok je preto vždy rovnakej „prirodzenosti“ (druhu) ako jeho rodič. Ale u Boha to, 
pravdaže, neplatí: On predsa – po prvé: nebol stvorený; – po druhé: nie je „prvkom 
nejakej množiny“ (jedincom nejakého druhu), lebo je jediný; a – po tretie (práve na 
toto akoby mnohí zabúdali): Boh si svoje deti vyvoľuje, a „robí“ ich svojimi synmi a 
dcérami – nie odovzdávaním svojich génov, ale naplnením svojím Duchom! Veď 
v Božom Slove sa stretáme s označením „Boží syn“, „Božie deti“ nie iba u Ježiša 
Krista, ale u mnohých, ktorých by iste nikto (ani trinitár) nenazval „bohom“.  

O tom, že Otcovstvo Boha a synovstvo ľudí treba chápať duchovne, svedčia aj tieto slová 
Písma: ...všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Boží synovia (R 8,14); Tým, čo ho (Svetlo – 
Božie Slovo) prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi (J 1,12). 

A že Ježiš Kristus svoje Synovstvo a Božie Otcovstvo chápal rovnako (teda duchovne), po-
tvrdzujú aj tieto jeho slová (po svojom vzkriesení ich povedal Márii Magdaléne ako odkaz 
svojim učeníkom): „...Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu 
Bohu.“ (J 20,17) – v týchto jeho slovách možno počuť (implicitne) aj toto: „Akým Bohom je 
Boh pre vás, takým je aj pre mňa, a akým Otcom je pre mňa, takým je aj pre vás.“ 
(Tomu, komu toto vysvetlenie nestačí, radím vrátiť sa ku kapitole Boží Syn.) 
Podstatou viery kresťanov je vyznanie apoštolov „Ježiš je Kristus“ (Sk 18,5; 

J 6,69; 20,31 atď.) a „Ježiš Kristus je Boží Syn“ (Mt 16,16 atď.) – teda nie „Boh“! Je 
to doložené na viacerých miestach tejto knihy početnými biblickými citátmi. 
A apoštoli napriek tomu, že vedeli, že Ježiš Kristus nie je Boh (táto myšlienka skrsla 
v hlavách niektorých teológov až v dobe, keď už dávno žiaden z apoštolov nebol na 
žive), boli presvedčení o tom, že ich úsilie nie je zbytočné („na nič“ – aby som použil 
slová pisateľa listu); naopak, obetovali všetku energiu i vlastné životy (väčšina z nich 
skončila mučeníckou smrťou) pre šírenie evanjelia a budovanie Cirkvi. Prečo by teda 
pre nás tá istá viera mala znamenať, „že naše úsilie v Jeho cirkvi je zbytočné, úplne na 
nič“? 

(2) 
Citáty z listu: 

„...Priznám sa, že som to bol ja..., ktorý som sa na tú knihu prvý /z rodiny/ vrhol. lebo 
ja, moja manželka, aj dcéry sme vždy radi čítali Vaše teologické práce, aj Vaše prí-
spevky v časopise... Žiaľ, priznať sa Vám musím, že som pri čítaní tejto Vašej knihy os-
tal nesmierne smutný, ba priam omráčený, zmrazený z toho, kam Vás to teologické 
knihy priviedli: preč od viery v Krista Pána ako Boha. Nehnevajte sa, ale nútený som 
Vám napísať, čo si o tom myslím... ide o to, že to, na čo ste prišli, je lož a výkal diab-
lov (nehnevajte sa, že som použil vulgárny Lutherov výraz na takéto veci)... Ide tu 
naozaj o opustenie pravej a evanjelickej zásady SOLA SCRIPTURA... Darmo tvrdíte, 
že Biblia je Vám Slovo Božie, keď nechcete vyznať s nami, čo povedal Tomáš Pánu 
Ježišovi, totiž: Pán môj a Boh môj! (J 20,28)... Vy ste uverili teologickým modernistom. 
Pred Božím súdom však sa ukáže, že tí, čo zhanobili Krista tým, že neverili v Neho ako 
v Boha, opustili pravú vieru a pridali sa na stranu neveriacich Židov...“ 
Každého autora iste musí mrzieť sklamanie čitateľa jeho knihy. Sklamanie pisate-

ľa tohoto listu mrzí, naozaj veľmi mrzí, aj mňa; no nie azda z akejsi „autorskej sa-
moľúbosti“, ale preto, že som ho poznal dlhé roky ako úprimného kresťana; a predsa 
nepochopil (ako vyplýva z obsahu listu) podstatu toho, čo som sa usiloval s Božou 
pomocou na stránkach svojej knihy vypovedať. I toto je dôkaz obrovskej sily tradícií 
a dogiem. Často na ich „zlomenie“ nestačia ani argumenty najsilnejšie – poukaz na 
výpovede toho najpovolanejšieho – Ježiša Krista. 

Rád by som pisateľovi listu úprimne a skromne priznal, že ja som v skutočnosti 
„na nič neprišiel“, nič som nevymyslel, nie som teda autorom tejto „lži a výkalu diab-
la“. Biblickú pravdu poznali významní teológovia (aj iní vzdelaní ľudia) už v sta-
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roveku i v stredoveku a bojovali za ňu aj za cenu zbavenia funkcie, exkomunikácie, 
vyhnanstva, mučenia i vlastného života (v knihe spomínané príklady sú iba malým 
torzom z obrovskej galérie mučeníkov). 

Zásada SOLA SCRIPTURA je pre mňa nespochybniteľná, hlásim sa k nej i pra-
cujem podľa nej (o čom azda svedčí aj vyše 600 odkazov na texty Písma v tejto kni-
he). Iba prísne rozlišujem medzi tým, čo hovorí Písmo a čo dogmy, popr. tradície. Je 
iste škoda, že reformátori v svojej dobe boli tak zaujatí nesmiernym úsilím obhájiť a 
ubrániť hlavné zásady svojho učenia – novoobjavenej biblickej pravdy (ako bola 
napr. otázka ospravedlnenia z viery, nový pohľad na zásluhy, skutky, Božiu milosť 
atď.) a rôznymi inými starosťami (súvisiacimi napr. so šírením učenia, s usmerňova-
ním svojich spolupracovníkov a organizovaním svojich stúpencov, ale i s chránením 
si holého života pred úkladmi nepriateľov), že sa nemohli venovať podrobnejšiemu 
hodnoteniu všetkých dogiem. Uvedomovali si však, že nimi reformácia nekončí 
(preto tá Lutherova požiadavka – „semper reformanda“!), že bude treba ďalej pokra-
čovať v odkrývaní biblických právd a v odstraňovaní deformácií v učení cirkvi. Re-
formátori nemôžu za to, že ich žiaci „zabetónovali“ ich učenie, „zakopali sa“ v do-
siahnutých pozíciách a neboli ochotní ísť ďalej, že voči každej nanovo poznanej prav-
de zaujímali rovnaký postoj ako kedysi voči nim (resp. voči nimi zvelebovanému 
vodcovi reformácie) ich starí odporcovia – „ochrancovia pravej viery“ (v skutočnosti 
tradícií a dogiem). 

Argumentovanie vytrhnutými slovami z textu Písma nemožno nič dokazovať – 
ani obhajovať trinitárnu teóriu. Tomášov výkrik prekvapenia nie je argumentom. 
Všetci sme iste počuli občas ľudí, ktorí v mimoriadnych, „šokujúcich“ situáciách 
zvolali: „Bože môj!“ („Boh môj!“) a „Pane!“ („Pán môj!“). Nemožno sa čudovať 
človeku – Tomášovi, že takto reagoval v situácii skutočne „šokujúcej“ – keď sa mu 
zjavil ukrižovaný, zabitý – a vzkriesený Pán. Ak by však predsa len boli pochybnosti 
o význame tých piatich Tomášových slov, potom treba postupovať tak, ako je to 
obvyklé a jedine správne – konfrontovať tento výrok (výkrik) s inými, nespochybni-
teľne jasnými textami Písma, predovšetkým s výrokmi samotného Pána Ježiša Krista, 
týkajúcimi sa tejto otázky (mnohé z nich sú v knihe uvedené): prečítajte si napr. už 
uvedenú biblickú príhodu, zaznamenanú v Mk 10,17n a L 18,18n (bola už o nej 
zmienka v kap. ...Ježiša Krista..., v časti Učiteľ (Majster)): Kristus, ktorý sa tu ostro 
ohradil proti tomu, aby mu bola prisudzovaná vlastnosť, ktorá, ako on hovorí, patrí 
iba Bohu, by sa azda neohradil, keby ho niekto nazval priamo Bohom? Je teda úplne 
jasné, že Tomášovým slovám rozumel inak, ako tí, čo ich pokladajú za „Tomášovo 
vyznanie Ježišovho božstva“. 

Nakoniec, aj keby to bol Tomáš myslel skutočne tak, ako tvrdia trinitári, tento ich 
„argument“ by neobstál pri konfrontácii s inými výpoveďami Božieho slova, tvrdia-
cimi niečo úplne iné, opačné (stačí to porovnať so stovkami biblických citátov uve-
dených v tejto knihe) – „argument“ by teda neobstál „z hľadiska kvantitatívneho“. 
Ale je tu aj iné, dôležitejšie „hľadisko – kvalitatívne“, pri ktorom sa porovnáva auto-
rita autorov protirečiacich si výrokov: tu konkrétne autorita Tomáša s autoritou Ježiša 
Krista; a Ježiš Kristus, Boží Syn, sa nikdy a nikde nielenže neprehlasoval za Boha, 
ale energicky čelil občasným tendenciám iných ľudí vyvyšovať ho (pozri napr. Mk 
10,17n a i.). (O problémoch so správnou interpretáciou biblických textov som písal v jednej 
z úvodných kapitol tejto knihy – jej názov je Ako. Odporúčam vrátiť sa k nej a znova, pozorne 
si prečítať jej podkapitoly Hemeneutika a Je Biblia naozaj Božím slovom? A ak áno, treba 
brať „doslovne každé slovo“, ktoré prečítaš vo svojej Biblii?). 

Že otázky, ktorými sa kniha zaoberá, sú závažné, to vidí aj pisateľ listu, keď v sú-
vislosti s nimi spomína Boží súd. Podľa Jánovho evanjelia 17,3 Ježiš Kristus naozaj 
hovorí (a to som v tejto knihe opakovane zdôraznil), že podmienkou získania večné-
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ho života je to, že človek pozná, kto a aký je Boh (že je jediný pravý), a že súčasne 
pozná, kto je Ježiš Kristus (že je to Boží Syn, ktorého Boh poslal, aby zachránil, 
spasil ľudí). A tak sa toto poznanie stáva vlastne i „poznávacím znakom“ toho, či 
človek získal večný život (teda ako obstojí na Božom súde). 

V poslednej vete citovanej časti listu je výstraha pred Božím súdom pre tých, „čo 
zhanobili Krista, tým, že neverili v neho ako v Boha…“ V súvislosti s týmto výrokom by 
som chcel poprosiť pisateľa listu (ale aj čitateľa tejto knihy), aby zvážil, či je „zhano-
bením“, ak v tejto a iných mojich knihách (na základe Božieho slova – čo je doku-
mentované množstvom jednoznačných citátov) sa píše a vyznáva: 

1. Že Ježiš je Kristus (= Mesiáš = Bohom Pomazaný). Presne takto to vyznávajú 
aj apoštoli Peter (Mt 16,16), Ján (J 20,31), Pavel (Sk 18,5) a mnohí iní (ako to nachá-
dzame na mnohých miestach Božieho slova a ako o tom bolo písané aj v tejto knihe). 

2. Že Ježiš Kristus je tým Mesiášom, ktorého Boh zasľúbil prostredníctvom 
svojich svedkov (prorokov) dávno predtým, ako ho poslal a že jeho mesiášstvo ne-
spočívalo ani v politickej reforme, ani vo vojenských úspechoch národa, z ktorého 
pochádzal a ku ktorému bol poslaný (ako si predstavovala úlohu mesiáša väčšina 
vtedajších, ale aj dnešných príslušníkov tohoto národa), ale v záchrane (spáse) všet-
kých ľudí – preto vyznávame, že je aj naším Spasiteľom. 

3. Že spomínaná záchrana sa týka tých, čo ju neodmietnu – tých ktorí prijmú Je-
žiša Krista na svojho osobného Pána a Spasiteľa, skrátka, ktorí v neho uveria. 

4. Že uveriť v neho neznamená iba proklamatívne sa k nemu hlásiť, ale nasledo-
vať ho, t.j. prijať za svoje jeho učenie a žiť podľa jeho vzoru. 

5. Že tí, čo sa rozhodli nasledovať ho, majú sľúbenú Božiu milosť a s ňou večný 
život – skvelú budúcnosť v Božom kráľovstve (u jeho a nášho Boha a Otca), ale tiež 
novú kvalitu života Božích detí už tu na zemi; tento nový život sa začína novým, 
duchovným narodením (znovuzrodením). 

6. Že táto Božia milosť a nový život Božích detí je nezaslúženým Božím darom a 
jedinou podmienkou získania tohoto úžasného daru je – neodmietnuť ho. Obrazne 
povedané: treba vstúpiť na jedinú cestu, ktorá vedie do Božieho kráľovstva a vytrvalo 
po nej kráčať; a touto „cestou“ je práve Ježiš Kristus, Boží Syn – niet žiadnej inej 
cesty k Bohu, niet žiadneho iného spôsobu ako získať Božiu milosť a s ňou istotu 
večného života. 

7. Že Boží Syn, Ježiš Kristus je nielen našou „cestou k spáse“ – naším Spasite-
ľom, ale aj naším Pánom, ktorého si treba ctiť, rešpektovať, poslúchať. 

8. Že nezbytnou súčasťou tohoto ctenia, rešpektovania nášho Pána a poslušnosti 
voči nemu, je ctenie si, rešpektovanie a poslúchanie Božieho Zákona. 

9. Že Boží Zákon je záväzný aj pre nás – „ľudí Novej zmluvy“. Dokazujú to, 
mimo iného, práve prehlásenie Božieho Syna, nášho Spasiteľa, o tom, že on neprišiel 
zrušiť Zákon (Mt 5,17); naopak, práve on vyžaduje, prikazuje plniť ho (Mt 7,21; 
19,17), vystríha pred ignorovaním („rušením“) Božích prikázaní (Mt 5,19; 15,3-9), 
a sám svojím životom dáva príklad poslušnosti voči Bohu a Jeho zákonu (F 2,8). 

10. Že súčasťou Zákona je Dekalóg (desatoro) a jeho hlavným, prvým prikáza-
ním je „Ja som Hospodin (JHVH), tvoj Boh…, nebudeš mať iných bohov okrem 
mňa“. (5M 5,6.7). O význame, ktorý tomuto príkazu Boh pripisuje, svedčí nielen je-
ho prvé miesto v rade desiatich záväzných príkazov a zákazov, ktoré dal ľuďom, ale 
aj množstvo iných Božích výziev, prehlásení a výstrah obsiahnutých v Jeho Slove, 
kde sa ten istý fakt (Božia jedinosť) a tá istá požiadavka (nemať „okrem Neho žiad-
nych iných bohov“) znova a znova zdôrazňuje (napr. 5M 6,4; Neh 9,6; J 17,3 Ef 4,6 
atď.). Z týchto Jeho opakovaných výziev, upozornení a výstrah, ako aj z iných častí 
Božieho slova, jednoznačne vyplýva (niekedy explicitne, inokedy implicitne), že po-
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rušením Zákona (a tým nedodržaním celej Zmluvy) je vyzdvihovanie na úroveň 
Boha čohokoľvek a kohokoľvek okrem Neho – JEDINÉHO pravého Boha, či už 
je to vec (modla) alebo bytosť, osoba (boh). A je úplne jedno, ako kto toho iného „bo-
ha“ (ktorý je „okrem Neho“ – jediného pravého Boha) nazýva, aké predikáty mu pri-
sudzuje, aké „poradie“ mu dáva (či napr. „druhá…“, „tretia…“ alebo „x-tá osoba“), 
aký „príbuzenský pomer“ s jediným pravým Bohom mu pripisuje, aké „funkcie“ mu 
prideľuje; nezáleží ani na tom, akou „dômyselnou“, či nezmyselnou „teóriou“ kto 
„zdôvodňuje“ „božskosť“ svojho „božstva“ – vždy je to porušenie prvého a hlavného 
Božieho prikázania. Boh naozaj vo svojich výrokoch (prikázaniach) nenecháva žiad-
ne „zadné dvierka“ ani pre modlárstvo (napr. pre uctievanie predmetov a vzývanie 
„svätcov“), ani pre zjavný- alebo krypto- polyteizmus. Jasnosť, jednoznačnosť Božie-
ho slova v tejto otázke vylučuje akúkoľvek inú interpretáciu, nepripúšťa žiadne špe-
kulácie (nech by išlo o tú „najoriginálnejšiu teóriu o Bohu“, ktorá by sa opierala o tú 
„najkrajšiu“ filozofiu alebo o tú najbizarnejšiu „matematiku“…). A Božie príkazy, 
upozornenia a výstrahy sú také jednoznačné nielen v knihách Starého, ale i Nového 
zákona, veď napr. sám Boží Syn v J 17,3 hovorí, že „v poznaní jediného (nie „trojje-
diného“!) pravého Boha… spočíva večný život“.  

Ale tu nekončí vyznanie – v tejto i v ostatných mojich knihách sa tiež píše a vy-
znáva, 

11. že je to Duch Boží, ktorý nielen inšpiroval pisateľov biblických textov, ale 
pôsobí vo svete, aj v nás (v tých, čo ho prijali), privádza nás nielen k viere, ale zja-
vuje nám aj Božiu pravdu a spôsobuje naše (nové) „narodenie z ducha“. Inými slo-
vami: prevádza náš život zo štádia „animálneho“ do najvyššieho – duchovného. 

V týchto jedenástich bodoch je teda zhruba obsiahnuté vyznanie viery v Boha, 
ktorý je naším Otcom; viery v Božieho Syna, Ježiša, ktorý je Kristom (čiže Mesiá-
šom, naším Spasiteľom); viery v Ducha svätého, prostredníctvom ktorého nám Boh 
dáva vieru, poznanie Pravdy i nový život (čo môžeme vyjadriť aj slovami: posväcuje 
nás). Som teda „trinitár“? Vlastne v istom smere áno (mimochodom: všimnite si 
emblém na titulnej strane tejto knihy, ktorý som sám navrhol i zrealizoval), ale  sa 
rozhodne dištancujem od „homousioskej trinitárnej teórie“ a „kristológie“, ktoré vy-
mysleli a do dogiem zabudovali kresťansko–helénski „teo–filozofi“ (najmä v dobe 
tzv. „cirkevných otcov“). Dištancujem sa od nich preto, lebo som presvedčený, že ich 
„pravda“ je vzdialená od skutočnej, t.j. Božej Pravdy. A ten, kto neprijme Božiu 
Pravdu (a pravdu o Bohu), nebude mať pred Ním výhovorku. Veď či Boh mohol ešte 
urobiť viac a hovoriť ešte jasnejšie (prostredníctvom svojho Ducha, prítomného v Je-
ho „hovorcoch“ – prorokoch, pisateľoch biblických textov alebo v Jeho Synovi), aby 
dal dôraznú výstrahu svojvoľníkom a aby jasným Svetlom svojho Slova osvietil 
svoju Pravdu a otvoril oči každému – aby všetci mohli vidieť a vedieť, čo vyžaduje, 
a čo zavrhuje; v čom spočíva Jeho uctievanie, a v čom hanobenie; čo je Jeho vyvyšo-
vaním, a čo Jeho ponižovaním, t.j. spochybňovaním (priamym či nepriamym) jedi-
nečného postavenia Najvyššieho, ktoré patrí len Jemu? 

XI. 
Ak si niekto zamieňa Božieho Syna (v ktorom, resp. prostredníctvom ktorého 

Boh konal) s Bohom, môže prísť nielen k rôznym absurdným záverom, ale dokonca 
aj k hriešnemu znevažovaniu Boha (hoci si to možno ani neuvedomuje). Ak napr. 
vidí Boha, prejavy Jeho charakteru, vôle, konania v každom čine, slove, geste, výraze 
Ježiša – a vieme, že Ježiš Kristus konal, trpel (telesne i psychicky), pochyboval, 
plakal atď. celkom ľudsky – potom si tento človek „tvorí (vo svojich predstavách) 
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Boha na obraz človeka“; inak povedané: znižuje Stvoriteľa na úroveň stvorenia, odo-
piera Bohu Jeho Božské atribúty a pripisuje mu ľudské vlastnosti. Niekedy sa to mô-
že dokonca pokúsiť aj „teologicky zdôvodniť“. Ako príklad uvediem knihu jedného 
amerického teológa.284 Už názov knihy „Sluhovia alebo priatelia?“ naznačuje o čo 
autorovi ide: tvrdí, že človek „nie je sluhom, ale priateľom Boha“.285 Na základe čoho 
autor prišiel k takému záveru? Na základe textu J 15,15, kde Ježiš Kristus hovorí 
učeníkom: „Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Na-
zval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho 
Otca.“ No, a keďže „Boh–Syn“ je naším priateľom, je naším priateľom aj „Boh–
Otec“ – asi takáto je „logická“ úvaha autora. 

O čo ide v citovanom Ježišovom výroku, ale aj na iných miestach Biblie, kde sa 
hovorí o „priateľoch“ a „sluhoch“, môžeme pochopiť, len ak poznáme skutočný výz-
nam týchto výrazov. Kralickí prekladajú slovom „přítel“ deväť rôznych hebrejských 
výrazov, medzi ktorými sú značné významové rozdiely. Nemožno tu všetky rozobe-
rať; povedzme si aspoň, že najbližšie nášmu pojmu „priateľ“ sú hebrej. výrazy utvore-
né zo slovesa ‘áhab (milovať). V tomto zmysle treba rozumieť napr. aj výrokom, kde 
sa hovorí o Abrahámovi, ako o Božom priateľovi – tak je to aspoň v niektorých pre-
kladoch; v iných sú však použité priliehavejšie výrazy: „obľúbenec“ (Iz 41,8. podľa 1.2) 
alebo „(ten) ktorý Ťa (Boha) miloval“ (2Kron 20,7 – podľa 1.2). A pokiaľ ide o výraz 
„sluha, služobník“ (v orig. hebr. ‹ábad, ‹ebed, gr. dúlos, teda doslova „otrok“), tento je 
veľmi často používaný v Biblii na zdôraznenie vzťahu závislosti, poddanosti a posluš-
nosti človeka voči Bohu, a to nielen v starozmluvných textoch, ale aj v NZ, napr. Mt 
24,45; R 1,1; Fil 1,1; 1Pt 2,16; Jd 1; Zj 1,1; 19,2.5.10; 22,3 atď. O tom ako túto otáz-
ku chápal Ježiš Kristus, nám jasne hovoria aj jeho podobenstvá, kde vzťah Boh – člo-
vek prirovnáva vzťahu pán – sluha (Mt 18,23n; 21,34n; 25,21n atď.). (Pozri o tom aj časť 
VII (2) tejto prílohy). 

Ak by autor uvedenej knihy „priateľstvo“ s Bohom chápal ako neprítomnosť ne-
priateľstva, teda zmierenie (prostredníctvom Krista), tak by bolo všetko v poriadku; aj 
keby to chápal v tom zmysle, ako bolo uvedené na príklade s Abrahámom; ale autor 
„priateľstvo s Bohom“ chápe vlastne ako akési „kamarátstvo“. Takýto vzťah si však 
vyžaduje nielen dôveru, ktorú autor veľmi (oprávnene) zdôrazňuje,286 ale najmä sy-
metriu, rovnocennosť (rovnaké postavenie) oboch strán. Pri vzťahu Boh – človek by 
tak bolo nutné vyzdvihnúť človeka na úroveň Boha (ako to robí napr. New Age, ale 
v podstate aj humanizmus),287 alebo znížiť Boha na úroveň človeka. A toto, žiaľ, vlast-
ne robí aj spomínaný autor (i keď to, pravdaže, popiera): veď kto si z Boha robí kama-
ráta, ten vlastne ignoruje Jeho Božské atribúty, napr. vyvýšenosť nad všetkým stvoren-
stvom, teda aj nad človekom (Ž 18,47; 97,9; Iz 2, 11.17; 5, 16; 33,5; 1Kron 29,11 

                                                           
* 284  Graham Maxwell: „INÝ POHĽAD NA BOHA – SLUHOVIA ALEBO PRIATELIA?“ Vyd. 
ADVENT  ORION, 1997 (preklad z orig. „SERVANTS OR FRIENDS“ Vyd. Pine Knoll  Publica-
tions Redlands, CA, USA, 1992). 
* 285   Akoby iné vzťahy neexistovali; napr. vzťah syn (dcéra) – Otec. Okrem toho byť sluhom 
všemohúceho Boha nie je pre človeka predsa nič ponižujúce, naopak; veď sám Ježiš Kristus – 
Boží Syn je v Božom slove nazývaný sluhom (služobníkom) Božím (Mt 12,18; Sk 3,13.26; 
4,27.30). 
* 286   Autor dokonca tvrdí, že bez priateľstva nemôže byť dôvery. Akoby neexistovala dôve-
ra napr. k rodičom. Práve takáto dôvera vo vzťahu dieťa – rodič (syn, resp. dcéra – Otec) môže 
byť (a aj je) dokonca oveľa spoľahlivejšia, ako napr. dôvera vo vzťahu dvoch priateľov. 
* 287  Humanisti síce nehovoria o ľuďoch ako o „bohoch“, ale napriek tomu človeku pripisujú 
také schopnosti a možnosti, aké nikdy nemal, nemá a nebude mať – teda pripisujú mu v podstate 
Božie atribúty. 
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atď.), svätosť (na rozdiel od hriešnosti človeka), ignoruje skutočnosť, že ide o vzťah 
Stvoriteľa a stvorenia („hrnčiara a nádoby“ – Iz 45,9; R 9, 21), Zákonodarcu a toho, 
pre ktorého bol Zákon vydaný, Sudcu a toho, kto bude súdený. 

Práve v pohľade na Boží súd vidieť azda najlepšie absurdnosť pohľadu tých, ktorí 
spolu s autorom prehlasujú, že Boh je ich „priateľom“ – nevedia si (celkom pocho-
piteľne) totiž predstaviť, že ich „priateľ“ by mohol byť aj ich sudcom, že by ich mohol 
trestať, či dokonca odsúdiť. Uveďme príklady z knihy: 

„Keď Boh na konci času zjaví svoju slávu, všetko, čo nie je v súlade s ním, bude 
pohltené. V ten strašný deň spasení i zatratení sa budú nachádzať v „stravujúcom 
ohni“, „večných plameňoch“ Božej slávy.  

Prečo tento oheň strávi len stratených hriešnikov? Áno, oni zahynú, ale nemôžeme 
to pripisovať Božej svojvoľnosti. Ich smrť nie je daná ich „právnym postavením“ pred 
Bohom. Neznamená to, že Boh nakoniec vydá nariadenie: „Týchto zahubte, tam-
tých ušetrite.“ ... Keď Boh uvidí svoje odbojné deti vo veľkom počte umierať, bude 
plakať... Dokážem si predstaviť, ako sa vykúpení zhromaždia okolo Otca ... snáď 
Ján, ktorý videl, ako Ježiš zomieral, povie: „Neplač, Bože. Viac už si pre nich urobiť 
nemohol.“ – s. 115-116 
Teda spasení ľudia budú (podľa autora) tešiť Boha, ktorý plače nad tými, ktorí boli 

(vlastne proti Jeho vôli) odsúdení. Autorovi nejde do hlavy, žeby „priateľ“ mohol 
odsúdiť „priateľa“, preto si slová o Božom súde a odsúdení hriešnikov, ktoré veľmi 
často môžeme v Božom slove čítať, vysvetľuje tak, že ich Boh „nemyslel vážne“ (že 
„to tak nemyslel“). Vyplýva to aj z nasledujúcej ukážky: 

„...Biblia sa na mnohých miestach zmieňuje o tom, že Boh zničí bezbožných. Pýtal 
som sa detí, či im niekedy matka nepovedala: „Urob, čo ti hovorím, lebo ťa zabi-
jem“?  „Áno, povedala,“ zborovo odvetili viacerí. „Domnievate sa, že to myslela 
vážne?“ pýtal som sa ďalej. „Nie, jasné, že nie,“ povedala malá Tina. „Vieme, že to 
sa len tak hovorí.“ „Myslíte, že Boh to tiež len tak hovorí, že takisto používa len taký 
slovný zvrat?“ zisťoval som ďalej. Deti naznačili, že si to nemyslia. „Znamená to teda, 
že vaša matka vás miluje viac než Boh?“ – s. 147 
Z uvedeného rozhovoru si možno urobiť záver: „Keďže Boh nás miluje viac ako 

matka, a matka nás nezabije (napriek tomu, že to „vyhlásila“), ako by nás mohol za-
biť (zatratiť) Boh (i keď to opakovane vo svojom Slove vyhlásil)?“ Autor zrejme ne-
berie Božie výstrahy vážne, keď ich prirovnáva „strašeniu detí“. Ale možno toho, kto 
má takýto postoj k Božiemu slovu, považovať vôbec ešte za kresťana? 

Zamieňanie si Božieho Syna s Bohom a znižovanie Boha na úroveň človeka vy-
plýva aj z nasledujúcich citátov: 

„Čo vás podnecuje k väčšej úcte: desivé prejavy Božej moci na vrchu Sínaj alebo 
pohľad na veľkého Stvoriteľa, ako ticho plače na Olivovom vrchu?“ – s. 63 

„On (Boh) by radšej zomrel, než by mal vládnuť pomocou sily a zastrašovania. 
A jedného dňa, aby sa táto pravda navždy stala jasnou, svoj život skutočne aj polo-
žil.“ – s. 46 

„Hovor ty s nami, Mojžiš, a budeme počúvať; nech nehovorí s nami Boh, aby sme 
nezomreli.“ (pozri 2M 20,19.20). „Vidíte,“ mohol Ježiš pokračovať, „sám ľud chcel mať 
nejakého sprostredkovateľa, niekoho, kto bol Božím priateľom a kto by stál medzi 
nimi a Bohom, ktorého sa tak strašne báli.“ „Avšak vy, moji učeníci, viete, že tam na 
Sínaji som bol ja, Ježiš. Či sa ma azda bojíte? Prosil som vás, aby ste sa stali mojimi 
priateľmi. Vy viete, že mňa sa nemusíte báť a môžete so mnou hovoriť úplne otvore-
ne.“ – s. 70 

„...Majster umýval zaprášené nohy svojho zradcu. Verní anjeli museli žasnúť, keď 
videli ako Stvoriteľ vesmíru – ten, ktorého uctievali a ktorému sa klaňali – ochotne 
pokľakol a pokorne poslúžil svojmu nevernému učeníkovi.“ – s. 47 

„Ježiš mohol na záver povedať: ... chcem, aby ste si aj do budúcnosti pamätali, že 
keď som umýval nohy Judášovi, medzi ním a Bohom nebol žiadny prostredník... O-
tec by bol tiež ochotný skloniť sa a umyť vám zaprášené nohy.“ – s. 71 

„Byť skutočným, chápajúcim Božím priateľom znamená byť oslobodený od stra-
chu z Boha samotného. Už z toho, že Boh chce, aby sme boli jeho priateľmi, je zrej-
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mé, že sa ho nemusíme báť... Dokonca ani pri poslednom súde nebudeme mať dô-
vod báť sa, ale nie kvôli tomu, že máme priateľa, ktorý sa postaví medzi nás a svä-
tého Boha. Veď Boh (Sudca) sám je naším Priateľom.“ – s. 118-119 
Uvedené citáty hovoria samy za seba; nebudem ich preto zvlášť komentovať. 
Byť „obrazom Boha“, ako už bolo poukázané (pozri kap. Boží Syn), neznamená byť 

Bohom. Veď ani v bežnom živote nikto nezamieňa obraz s tým, čo je na ňom zobra-
zené; a ako by bolo nezmyslom tvrdenie, že „model je obrazom portrétu“, tak je ne-
zmyslom vytvorenie si „Boha na obraz človeka“. Kto však predsa len k takémuto 
nezmyslu dospeje, veľmi rýchlo dospeje aj k ďalším nezmyslom: stane sa „priateľom“ 
Všemohúceho, v podstate bude ignorovať (resp. odmietať) Jeho Božské atribúty, Jeho 
súd, Jeho spravodlivosť (alebo si ju pretvorí na obraz ľudskej „spravodlivosti“). Ta-
kéhoto „priateľského boha“ možno potom aj „kritizovať“ (ako kamaráta), „súdiť“, 
„vyčítať“ mu, čo sa nám nepáči, „radiť“ mu, čo by mal urobiť (ako často to len mnohí 
robia vo svojich modlitbách!); od takého „boha“ sa dá očakávať, že sa k človeku 
„zachová kamarátsky“, keď príde „jeho deň“. Aká to tragická karikatúra Boha i Jeho 
JOM JHVH! Aké to tragické poblúdenie! 

Preto: Poznaj (dobre a pravdivo!) jediného pravého Boha i toho, ktorého poslal – 
Ježiša Krista; lebo v tom spočíva večný život. Čiže: správne, pravdivé poznanie 
Boha a Jeho Syna je podmienkou a súčasne známkou večného života! 
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„Návraty“ 
Tu uvedené kapitoly sú naozaj „návratmi“ k rovnako nadpísaným kapitolám z ú-

vodnej časti. Po prečítaní knihy totiž viaceré veci, ktoré boli v úvode naznačené, 
„napovedané“, teraz možno „dopovedať“, doplniť, spresniť , či proste iba – „povedať 
inak“. Pôjde o návrat k dvom kapitolám: Prečo? a Veľký, „večitý“ spor.  

Návrat ku kapitole   Prečo? 
V úvode knihy uvedenú, pomerne komplikovanú odpoveď na otázku „prečo?“ 

(prečo som napísal túto knihu?) možno nahradiť aj inou – jednoduchšou, stručnejšou, 
a hádam aj výstižnejšou: 

„…toto je napísané, aby ste uverili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac –
 aby ste mali život v jeho mene“ (J 20,31 – podľa 1.2). 

Takto končí Jánovo evanjelium (kapitola 21., ako je známe, bola dopísaná doda-
točne, nevedno kým) – to Jánovo evanjelium, o ktorom niektorí tvrdia, že „najpre-
svedčivejšie dokazuje božstvo Ježiša“. Ale Ján predsa sám píše, čo chce svojím evan-
jeliom dokázať: totiž že Ježiš je Kristus, t.j. Mesiáš (Bohom Pomazaný človek) a že 
Ježiš je Syn Boží, t.j. Kráľ (človek v postavení kráľa – Bohom povolaný, vyvolený, 
poslaný, poverený, splnomocnený a požehnaný); a ešte upozorňuje, že táto viera – 
toto poznanie – znamená „mať život v jeho mene“ (inými slovami: byť spasený Kris-
tovou zásluhou, resp. jeho prostredníctvom). 

To isté však možno povedať aj negatívnym spôsobom: kto neverí, že Ježiš je tým, 
čím podľa Jánovho tvrdenia je – ale že je niekým menším (napr. iba učiteľom) alebo 
niekým väčším (napr. Bohom) – o tom platí, že „nemá život (spásu) v jeho mene“. 

Aj ostatné evanjeliá, a vlastne všetky knihy NZ, boli napísané preto (resp. najmä 
preto) ako Jánovo evanjelium: napr. v Markovom i Matúšovom evanjeliu Peter (ten 
Peter, ktorý mal azda spomedzi všetkých apoštolov najväčšiu autoritu) vyznáva pria-
mo pred Ježišom: „Ty si Kristus“ (Mk 8,29; Mt 16,16) a v Skutkoch apoštolov (napí-
saných evanjelistom Lukášom) hovorí, že „Boh učinil (urobil) Ježiša Kristom aj 
Pánom“ (Sk 2,36). A Pavel, ktorého teológia je údajne ďalším pilierom „trinitárskej 
viery“, píše: „Jeden je (totiž) Boh a jeden je aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, 
človek Kristus Ježiš“ (1Tim 2,5). Tieto príklady uvádzam iba „na ilustráciu“, v sku-
točnosti je takýchto výrokov v NZ oveľa viacej (ako sme sa nakoniec mohli presved-
čiť z početných citátov uvedených v tejto knihe). 

V priebehu takmer dvoch tisícročí toho bolo napísané veľa – a to za tým istým 
účelom (aj keď to všetko, pochopiteľne, nemožno porovnávať – čo do autentičnosti 
svedectva a čo do autority svedka, resp. pisateľa – s Jánovým evanjeliom): aby čitate-
lia uverili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží. A k tomu množstvu úvah, spisov, svedectiev 
sa chce skromne priradiť aj toto – aj táto kniha bola napísaná najmä preto, „aby (tí čo 
ju čítajú) verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží“, lebo táto viera – spolu s vierou v je-
diného pravého Boha – je podmienkou (večného) života; veď tak sa to opakovane 
tvrdí v Božom slove. A tak to tvrdím, a proti iným názorom obhajujem (lebo veľa 
bolo popísaného aj takého, čo je v rozpore s vyššie uvedeným vyznaním Jána a iných 
apoštolov) aj ja vo svojej knihe. 
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Návrat ku kapitole   Veľký, „večitý“ spor 

V jednej z úvodných kapitol tejto knihy, nazvanej Veľký, „večitý“ spor – pres-
nejšie v jej časti Z dejín sporu – bol stručne vylíčený začiatok (korene) sporu, ktorý 
trvá už takmer dve tisícročia. Bol tam načrtnutý aj ďalší jeho priebeh: vieme teda, že 
pretrvával počas obdobia neskorého staroveku, celého stredoveku i ranného novove-
ku viac--menej v latentnej forme. Iba občas sa z tohoto latentného stavu „prebudil“, 
a to napriek tomu, že všemocná cirkev intenzívne sliedila po všetkom, čo by mohlo 
ohroziť jej monopol na „pravdu“ (od ktorého závisela jej kompaktnosť a moc). Ak aj 
sem–tam začali vyrastať výhonky trinitárneho sporu na síce zdeformovanom, ale zato 
mohutnom a silnom kmeni cirkvi, táto ich nemilosrdne likvidovala – najčastejšie 
v ohni (hraníc). Prišiel však čas, keď moc tohoto všemocného „malého rohu“ (Dan 
7,8.20-25) skončila, resp. bola výrazným spôsobom zredukovaná: prestala zlovestná 
inkvizícia, zhasli hranice, metódy a verdikty „svätého ofícia“ (resp. „Kongregácie pre 
učenie viery“) už neobsahovali mučenie a smrť, ale „iba“ exkomunikáciu, degradá-
ciu, odvolanie z miesta, z funkcie (v prípade spisov a kníh verdikt „oheň“ bol nahra-
dený modernejším: „index“, prísny zákaz čo i len dotknúť sa knihy, ktorá nemá 
„schválenie cirkevnej vrchnosti“). Aj to stačilo (a stačí) na zastrašenie mnohých 
(i keď nie všetkých). Neskončila sa však iba brutálna demonštrácia moci cirkvi, ale aj 
jej „monopol na pravdu“. Vznikli totiž nové (reformačné) cirkvi a v niektorých z nich 
začal časom prevládať „duch liberalizmu!“, či aspoň relatívnej tolerancie k „neoficiál-
nym“ názorom. Okrem toho tu bolo osvietenstvo, so všetkým pozitívnym i negatív-
nym, čo prinieslo, so svojou výzvou cirkvi (niekedy to bola provokácia, neférové 
útoky, často však i oprávnená kritika). A tak postupne (od 18., najmä však v 19. a 20. 
stor.) vzniká množstvo nových teológií (ale i tzv. „teológií“), ktoré dostali rôzne, viac 
či menej priliehavé názvy.  

Pravdaže, nie všetci autori nových smerov boli motivovaní vnútornou potrebou 
hľadať pravdu prostredníctvom návratu k prameňu (Písmu) a snahou sprístupniť ju 
odbornej i širokej verejnosti, čiže interpretovať starú pravdu, očistenú od nánosu kalu 
a balastu mnohých storočí, dobe primeraným spôsobom (výrazmi a symbolmi zro-
zumiteľnými ľuďom žijúcim v súčasnosti). Áno, boli aj iné motivácie; spomeniem 
z nich aspoň dve: – 1. osobná kariéra a popularita: autormi teologických spisov sú, 
pochopiteľne, takmer výlučne (vysokoškolsky vzdelaní) teológovia, poväčšine docen-
ti a profesori; z toho implicitne vyplýva, že všetci sú tiež autormi diplomových a 
habilitačných prác. Jednou z podmienok, kladených na tieto práce, býva „originál-
nosť“, a ak k tomu pristúpi aj povahový rys mnohých ľudí – snaha vyniknúť, stať sa 
známym (napr. aj svojou „originálnosťou“), vzniknú neraz idey a teórie naozaj veľmi 
originálne (v dobrom i zlom zmysle tohoto slova). – 2. ideologická motivácia: nie-
ktorí teológovia sa snažili teologicky obhájiť (zdôvodniť) svoje politické názory, napr. 
marxizmus, rasizmus (biely alebo čierny) alebo iný „partikularizmus“, poprípade 
svoje anomálne biologické alebo psychické danosti a pod. Tak vznikli napr. „teológia 
oslobodenia“, „čierna teológia“, „teológia africká“, „ázijská“, „feministická“ atď. 
Najzávažnejšou z tejto skupiny je však „teológia ekumenická“; jednak preto, že na 
rozdiel od vyššie menovaných, „partikulárnych“ („oslovujúcich“ iba malú časť popu-
lácie), táto teológia sa snaží „zasiahnuť“ celé kresťanstvo, ba v rámci tzv. „ekume-
nizmu ad extra“, aj iné (najmä veľké) náboženstvá, vrátane pohanských – v podstate 
celé ľudstvo (predstavitelia tejto teológie vlastne iba berú doslovne názov „ekuména“, 
ktorý pochádza z gréckeho „oikuméne“, čo znamená „celá obývaná zem“). Je to 
súčasť premyslenej stratégie „globalizátorov“: politické „zjednotenie“ (presnejšie: 
podriadenie si) podoprieť ideologicky – novým synkretickým „náboženstvom“, 
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„usmerňovaným“ z jedného centra; ide tu vlastne o istú formu „náboženského“ hnu-
tia „Nový vek“ (New Age). 

Ani jedným zo spomenutých smerov teológie sa tu nemienim zaoberať (tejto otáz-
ke sa venujem podrobnejšie vo svojich knihách „Nový vek alebo koniec tohoto (starého) 
veku?“ a „Fakty a úvahy O VIERE… KRESŤANOV“). Ba nebudem sa na tomto mies-
te zmieňovať ani o konfesiách, ktoré trinitársku dogmu už dávnejšie odvrhli (to však 
ešte neznamená že sa zbavili všetkých „dogmatických“ problémov) a ktoré bývajú 
označované názvom „unitárske“. Chcem tu však spomenúť niekoľkých teológov 19. a 
20. stor., ktorí patrili k náboženským spoločenstvám – tu nemôžem použiť výraz 
„konfesiám“, keďže slovo „confessio“ znamená „vyznanie“, a osobné vyznanie tých-
to ľudí je zásadne iné, ako oficiálne vyznanie ich „domovských“ náboženských spo-
ločenstiev – ktoré sa tvrdošijne držia prastarých (starovekých a stredovekých) do-
giem. Títo s istým rizikom (aj keď nešlo o riziko ohrozenia života, ako to bolo v dáv-
nejšej minulosti) prišli s niečím novým, nekonformným. Tieto čerstvé „výhonky 
veľkého, večitého sporu“ (ak použijem vyššie uvedenú metaforu) teraz nielenže ne-
boli umlčané, ale naopak získali značný ohlas, popularitu i rozšírenie. V nových 
teológiách, hoci boli na hony vzdialené od „klasických“ (na starých dogmách za-
ložených) predstavách, sa predsa naďalej hovorí o Bohu, ktorý je Otcom, o Kristovi, 
ktorý je Božím Synom – zjavením Boha, je pre človeka cestou k Bohu, teda i k spáse 
(v tomto zmysle o ňom možno hovoriť aj ako o božskom, či dokonca ako o „bohu“); i 
o Duchu svätom a o jeho pôsobení v cirkvi i vo vnútri človeka – ide teda vlastne o 
akúsi „trinitárnu“ koncepciu, ktorá však nemá s pôvodnými „kristologickými“ a 
„pneumatologickými“ teóriami z obdobia neskorého staroveku, ktoré vtedajšie kon-
cily premenili v dogmy, nič spoločné. 

Dovoľte dve poznámky.  
Prvá je jazyková: občas bývajú teológovia, o ktorých som sa práve zmienil, nazývaní „li-

berálmi“ (a ich teológia „liberálnou teológiou“), pričom u nás slovo „liberál“ nadobudlo 
viac–menej pejoratívny charakter: bývajú ním označovaní nielen nekonformní, ale aj bezzá-
sadoví, svojvoľní ľudia (porušujúci okrem tradícií aj základné pravidlá, normy), čo je z ety-
mologického hľadiska nesprávne (lat. výraz „liberalis“ znamená totiž „týkajúci sa slobod-
ného človeka“, ale aj „dôstojný, šľachetný, čestný, slušný“). Podobne pejoratívny nádych 
má u nás aj pred chvíľou použitý výraz „unitársky“, hoci v podstate znamená „monoteistic-
ký“, teda súvisiaci s vierou v jedného Boha (latinské „uni-“ je totiž to isté, čo grécke „mo-
no-“ a slovenské „jedno-“). Hanlivý ráz dostávajú „nevinné“ slová vždy následkom neko-
rektnej propagandy. 

Druhá poznámka sa týka „vplyvu“ spomínaných teológov na túto knihu: iste si ešte pamä-
táte, že v prílohe Diskusia, v časti X., jeden z autorov listov, reagujúcich na prvé vydanie 
tejto knihy, mi mimo iného vyčíta: „…kam Vás to teologické knihy priviedli…“ Chcem aj 
na tomto mieste prehlásiť, že to neboli teologické knihy, ktoré ma niekam priviedli, ale že to 
bolo len a len dôkladné študovanie Písma. Priznám sa, že v tom čase som tých „teologic-
kých kníh“ poznal málo (nie som totiž profesionálnym teológom). Až neskôr som ich začal 
intenzívnejšie a sústavnejšie študovať – a neľutujem to: stretol som sa v niektorých z nich 
síce aj s mnohými nezmyslami, ba priamo s pohanskými názormi, ale viac bolo takých, kto-
ré boli nielen zaujímavé, ale aj poučné, obohacujúce. A vtedy (až vtedy!), pri štúdiu nie-
ktorých týchto spisov, som s úžasom (aj s istým zadosťučinením) zistil, že sú v nich niektoré 
pravdy formulované rovnako (i keď inými slovami), ako som ich svojho času sformuloval 
(„neteologickým jazykom“) ja sám. To je pre mňa potvrdením môjho dávneho presved-
čenia, že Duch Boží cez Božie Slovo a cez ducha človeka (ak ho človek neodmietne, ale 
nechá sa ním viesť) privádza k poznaniu pravdy, ktorá je iba jedna. 

Zmienim sa tu o siedmich teológoch (o niektorých veľmi stručne, o iných trochu podro-
bnejšie), ktorí vyjadrili (rôznym spôsobom) to, čo som cítil, poznal a o čom som písal i ja. 
Prečo práve o nich? Veď sú iba malou časťou množiny tých, ktorí prišli k rovnakému po-
znaniu. Preto, lebo títo – okrem toho, že ich možno považovať (v tom či onom smere) za 



 190  

„pionierov“ – nesporne patrili (a patria) k tým velikánom teológie, ktorí si získali nielen 
súhlasný obdiv nasledovníkov, ale aj rešpekt, ba často i úctu, protivníkov. Na tomto mies-
te, pravdaže, nemožno vylíčiť celú ich teológiu; preto sa sústredím najmä na tie jej časti, 
ktoré sa zaoberajú rovnakými otázkami ako táto kniha. 

Friedrich Schleiermacher (1768–1834) – velikán, ktorého uznávali a ctili si aj tí, čo sa 
s jeho učením nestotožnili. Napr. jeho žiak K. Barth ho vo svojej známej knihe „Protestan-
tská teológia v XIX. storočí“ hodnotí takto: „Schleiermacherovo meno patrí, a bude 
vždy patriť, na prvé miesto v dejinách novodobej teológie… Platí o ňom, čo vo svo-
jom prejave… on sám povedal o Fridrichovi Veľkom: „Netvorí školu, ale epochu“… 
(19. storočie) na poli teológie to bolo jeho storočie… Máme dočinenia s heroickou 
postavou, akých je v teológii veľmi málo. Kto nič nespozoroval zo žiary, ktorá z tohoto 
muža vychádzala a ešte vychádza, ba kto jej nepodľahol, ten nech proti nemu ne-
pozdvihne ani prst… Také dielo či človek, ktorý by Schleiermachera mohol nielen kri-
tizovať, ale sa s ním merať, sa ešte neobjavil…  Filozofia, veda, politika, spoločenský 
život a umenie – všetkého sa zúčastňuje, to všetko je jeho vlastnou vecou, a všade tu 
cíti svoju zodpovednosť a povolanie. Ako teológ bol moderným človekom, a to 
s dobrým svedomím.“ Atď. 

V apologetike bol podľa Bartha „virtuózom“. Teológii a náboženstvu, ktoré sa pod útokmi 
a výsmechom osvietenských filozofov a spisovateľov krčili v defenzíve, vrátil sebavedomie 
a česť. Jeho knihy „Vierouka“ a „Reči o náboženstve“ sa stali klasickými. Mal veľký záujem 
o kultúru ako takú. V jeho teológii dominovali dva motívy: zážitok (cit) a dejiny. Pozoru-
hodný je jeho výrok: „Názor bez citu nie je ničím… cit bez názoru tiež nie je ničím.“ 
Spomenuté motívy jeho teológie iste súvisia s prostredím, z ktorého vyšiel; bola to Jednota 
bratská, a on sa k nej hlásil po celý život (zostal, ako on hovoril, „ochranovským vyššieho 
rádu“). O tomto všetkom by sa dalo veľa zaujímavého hovoriť, prekračovalo by to však rá-
mec toho, čo sme si predsavzali. Pokúsim sa teda zhrnúť to, čo v jeho teológii má súvis 
s otázkami, ktorým sa venuje táto kniha: 

 Schleiermachera zaujíma ľudské konanie pred Bohom. Z tohoto bodu vychádza jeho teo-
lógia. To nie je „antropocentrizmus“ humanizmu alebo ateistického existencionalizmu; jed-
noducho sa tu rešpektuje existenciálna potreba moderného človeka, ktorého stredobodom 
myslenia je – on sám. Tento posun však ešte neznamená, žeby to musel byť človek bez Bo-
ha, človek vo vlastnom svete. Môže to byť človek pred tvárou Božou a jeho konanie odpo-
vedá na Božie konanie. Preto teológia môže celkom dobre vychádzať z tohoto bodu: je uče-
ním o človeku, ktorého Boh postavil pred svoju tvár a svojou milosťou ho omilostil – 
a preto je táto teológia učením (aj) o Bohu. 

Pár slov o jeho kristológii a pneumatológii: V „klasickej“ (dogmatickej) teológii tzv. vte-
lenie a vyliatie Ducha („druhej a tretej osoby“) sú tajomstvami Božieho zjavenia. Schleier-
macherovi išlo však o to, aby zjavenie bolo pochopiteľné ako modus ľudského poznania: 
a to jednak ako ľudský zážitok (psychologický moment), ale súčasne ako dejinná udalosť  
(historický moment). Tieto dva momenty sa nevylučujú, obidva patria k ľudskému poznaniu 
(v tomto sa zásadne líši napr. od Lessinga a Kanta). Vytvorenie prirodzeného, pokojného 
(neantagonistického) vzťahu medzi dvoma spomenutými modusmi je niečo nové, čo v pred-
chádzajúcej teológii (i filozofii) chýbalo: hovorilo sa tam o „poznaní Otca v Synovi skrze 
Ducha“ v prísnej konfrontácii týchto „osôb“ božstva. No takéto sprostredkovanie ako mo-
dus ľudského poznania nemožno vysvetliť, je to apologeticky nepoužiteľné. U Schleierma-
chera sú teda viera a Kristus zakotvené v zážitku i dejinách – sú to akoby dve ohniská jed-
nej elipsy, pričom tieto ohniská sú v tesnej blízkosti (takže elipsa sa blíži kruhu): ak hovorí 
o kresťanstve (viere) a Kristovi a o ich vzťahu, má na mysli pojem, ktorý oba tieto pojmy 
zahŕňa – myslí na celý život, na dejiny ľudskej spoločnosti, v ktorých ide o vykúpenie – o 
prechod tejto spoločnosti od zmyslovosti k duchovnosti, od nejasného vedomia Boha k ve-
domiu mocnému. Ide pritom o to, aby sa človek priblížil k svojmu pôvodnému určeniu, kto-
ré bolo neskôr narušené hriechom. Kto sa k tomuto približuje, je zbožný (výraz „zbožný“ 
má u Schleiermacherá iný, obsiahlejší, ale najmä „duchovne vyšší“ obsah, ako ho má oby-
čajne v našom bežnom jazyku). Takéto priblíženie najdokonalejšie realizuje Kristus, ktoré-
ho mocné vedomie Boha, vylučuje akýkoľvek hriech. Zbožné vedomie kresťanské sa vzťa-
huje na Krista, pretože práve v ňom je v pôvodnej, dokonalej forme skutočné: v tomto 
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vlastne spočíva vykúpenie Kristom. Ide o nový, vyšší ľudský život, ktorý nemá pôvod 
v Adamovi, ale v Kristovi, kde je stvorenie dokonané a korunované. Takýto život je živo-
tom Kristovho Ducha v jeho cirkvi – je to život kresťana. Kristus je samozrejme kresťanovi 
nadradený, ale toto rozlíšenie je plynulé vo vnútri fenoménu vyššieho života, ktorý bol „i-
naugurovaný“ (uvedený) Kristom, ale vzniká v nás samých. Kristovo pôsobenie teda zahŕňa 
jeho pôsobnosť i našu spôsobnosť, a je ťažko určiť, kde končí jedno a začína druhé. Vykú-
penie človeka je jeho prechod z jedného života do iného, vyššieho (Schleiermacherom pou-
žívané výrazy „zbožnosť“ a „vyšší život“ sú v terminológii, ktorú som použil ja, napr. 
v knihe „Fakty a úvahy O ŽIVOTE“, totožné s pojmom „duchovný život“, a Schleier-
macherov „prechod z jedného života do druhého“ je to isté, čo je v spomenutej knihe ozna-
čené ako „prechod z animálnej do duchovnej úrovne života“ – pozn. M. B.). Pri tomto pre-
chode z jedného života do druhého mu pomoc poskytne niekto iný. Ale „prechod“ a „po-
moc“ možno rozlíšiť iba relatívne. V tomto procese trvajú protiklady (napr. toho, čo je, 
a toho, čo má byť; protiklad prijímania a dávania; počiatku a pokračovania; príkladu a na-
sledovania; jedinečného a opakovaného), pričom tieto protiklady patria k sebe a musia sa 
niekde stretnúť – rozlišujú sa teda vzhľadom k bodu stretnutia. (Ide tu o istú analógiu s Heg-
lovou tézou a antitézou). Kto takto vidí Krista a kresťana (ako jeden komplexný fenomén), 
ten musí vedieť o niečom treťom nad nimi oboma a jeho rozlišovanie medzi prvým a dru-
hým bude relatívne. Kristus je Zjaviteľom a Spasiteľom v tom zmysle, že pôsobí nový život. 
Kristus – ako príčina – je však predsa odlišný od vyššieho života v nás. Zbožnosť (vyšší ži-
vot) je v podstate (prejavuje sa ako) „pocit nejakého účinku“, čiže „pocit úplnej závislosti“ 
– a to je vlastne vedomie nášho vzťahu k Bohu. Voči svetu je človek relatívne slobodný 
a relatívne závislý; ak však cíti absolútnu závislosť na niekom inom, ako na svete, je „zbož-
ný“ – je si vedomý svojho vzťahu k Bohu. Schleiermacher tým, že sa vzdal špekulatívnej 
kristológie, musel sa vzdať aj Kristovho „božstva“, resp. musel pod Kristovým božstvom 
chápať niečo, čo možno označiť ako výnimočný, nezrovnateľný vrchol a najzávažnejší pod-
net v rámci celej existencie ľudstva: on je dominujúcim jednotlivcom, ktorý pôsobí na všet-
kých ostatných účastníkov svojho Ducha, je praobrazom, pôvodom, pra–skutočnosťou, je 
historickým a pre všetky časy výrazným počiatkom tohoto náboženstva, tejto cirkvi. 

Schleiermacherov význam je však aj v tom (a to chcem zdôrazniť!), že je zakladateľom 
modernej hermeneutiky – umenia pochopenia starých textov na základe vcítenia sa (Ein-
fühlung) interpreta do myslenia autora na základe tzv. kongeniality. Bez rešpektovania pra-
vidiel hermeneutiky je prakticky nemožné plné porozumenie skutočnému obsahu (a po-
solstvu) starého, teda aj biblického, textu.  

Ak by sme chceli veľmi stručne zhrnúť Schleiermacherovu teológiu, môžeme povedať: 
pravým náboženstvom nie je dogma, ale zbožnosť, ktorej základ však nespočíva vo vedo-
mostiach ani v konaní, ale vo vedomí (cítení) absolútnej závislosti na Bohu, čiže v spo-
ločenstve (t.j. v koinónii) s Bohom. 

Albrecht Ritschl (1822–1889). Hovorilo sa o ňom, že bol po Schleiermacherovi v deji-
nách novšej teológie jediným, kto v pravom slova zmysle vytvoril epochu. Nadviazal (mi-
mo iného) na Kanta, ktorého interpretuje ako antimetafyzického moralistu. Podľa neho veľ-
ký životný ideál možno realizovať iba v rámci kresťanstva – ono je tou možnosťou. Kresťan-
stvo je v podstate vedomé a činné Božie synovstvo v mravnej oblasti. Odmieta metafyziku 
a mystiku. Historický Ježiš Nazaretský je predmetom ľudského poznania a podnetom k po-
znaniu Boha, ako Boha lásky (a keďže toto má pre človeka hodnotu božstva, môžeme v ur-
čitom zmysle hovoriť „je to Boh“). Ježiš je mimoriadnym spôsobom nositeľom milosti a 
panstva nad svetom, a tým súčasne praobrazom ľudstva (toho, ktoré bolo povolané k Bo-
žiemu kráľovstvu). Jeho poslaním je zjavovať Boha, ktorý je láska. Ak sa toto jeho poslanie 
na nás naplňuje, poprípade ak jeho dejinné bytie poznávame a hodnotíme ako konanie, kto-
ré zjavuje Boha, je vlastne sám Bohom. Nie však pre priamu božskú autoritu, ale ako pro-
rok (svojou morálne pôsobiacou rečou) a ako kňaz (svojím spôsobom vykonáva ako Boh 
„munus regium“, uplatňuje na nás svoje božské, panské právo). To, čo zakladá kresťanskú 
teológiu, je rozhodujúci súd hodnôt: nemáme ospravedlnenie, t.j. nemáme prístup do Bo-
žieho kráľovstva, t.j. nemáme uskutočnenie svojho vlastného cieľa života inak, ako skrze Je-
žiša v jeho cirkvi – teda v tomto zmysle máme Boha v Kristovi. Ježišovo „božstvo“ vlastne 
spočíva v jeho dokonalom poznaní Boha, s ktorým sa stotožnil (bol s Ním jedno svojou 
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mravnou poslušnosťou). Rozdiel medzi ním a nami je veľký, spočíva však nie v priro-
dzenosti, ale v stupni poznania a poslušnosti. (Pozn.: „poznanie“ treba chápať nie iba v in-
telektuálnom, ale v biblickom zmysle – viď príslušnú kapitolu tejto knihy, v ktorej sa o tom-
to píše podrobnejšie).  

To bola skica Ritschlovej teológie. Ale to, prečo ho tu uvádzam (a v čom vidím jeho mi-
moriadny význam) spočíva v inom: bol to on, kto ako jeden z prvých verejne konštatoval 
(a veľmi naliehavo zdôrazňoval), že starí „cirkevní otcovia“ zdeformovali kresťanstvo tým, 
že do neho zavliekli grécku filozofiu, čím z biblického Boha urobili „absolútno“ filozofov 
a z Ježiša evanjelií Logos gréckeho platonizmu. Preto sa snažil izolovať historické jadro 
kresťanstva od nánosu helénizmu a fakticky od celého dogmatotvorného procesu, ktorým 
prešlo v priebehu storočí. 

Adolf Harnack (1851–1930) – od r. 1914 „von Harnack“ –  bol „ritschlovec“, a rovna-
ko ako jeho učiteľ, zdôrazňoval, že evanjelium bolo zdeformované cudzorodým vplyvom 
gréckej filozofie. Ježišovo jednoduché „náboženstvo“ – posolstvo o Božom kráľovstve, o 
Božom otcovstve a ľudskom bratstve, sa zmenilo, najmä vplyvom apoštola Pavla, na ná-
boženstvo o Ježišovi a neskôr sa transformovalo v dogmu o vtelení Božieho Syna. Evan-
jelium, to je poznanie a uznanie Boha ako Otca, istoty spásy, pokory a radosti v Bohu a 
bratskej lásky medzi ľuďmi. A toto živé evanjeliové posolstvo bolo v priebehu kresťanských 
dejín zatemnené gréckou filozofiou, skostnatelo v nemenné dogmy a evanjeliová sloboda 
bola dusená cirkevným zákoníctvom. Preto odmieta všetky tzv. „klasické vyznania ekume-
nických koncilov“.  

Harnack však súčasne obnovuje (dovtedy spochybňovanú) historickú dôveryhodnosť tzv. 
synoptických evanjelií, pričom mu, pravda, neušiel veľký odstup medzi nimi a ostatnými 
spismi novozákonného kánonu. Poukazuje na to, že evanjelium, v tej forme ako ho kázal 
Ježiš, neohlasuje Syna, ale iba Otca, a odmieta „cirkevnú kristológiu“ ako ovocie kontami-
nácie gréckym (pohanským) myslením.  

Priamo klasickými sa stali najmä dve jeho diela: „Dogmengeschichte“ („Dejiny dogiem“) 
a „Das Wesen des Christentums“ (ide o záznam cyklu jeho 16 prednášok, ktorý v prekla-
doch vyšiel pod rôznymi názvami, napr. „Podstata kresťanstva“ alebo „Čo je kresťanstvo?"). 

Rudolf Bultmann (1884–1976) bol pokladaný (dokonca aj svojimi odporcami) za naj-
väčšieho „novozákonníka“ (znalca Nového zákona) 20. storočia. Získal si mnohých kriti-
kov (i úhlavných nepriateľov) najmä pre svoju „metódu demytologizácie“ Nového zákona. 
Je pravda, že to pri „odmytologizovávaní“ niektorých novozákonných udalostí prehnal; stá-
va sa to mnohým „revolucionárom“: vo svojom revolučnom nadšení prekročia občas istú 
hranicu (ktorú niekto môže nazvať iba „relatívnou“, iný „absolútnou, neprekročiteľnou“). 
Odmytologizovával totiž aj to, čo použitie tejto metódy neznesie – ak sa nemá podkopať 
samotná podstata kresťanskej viery. Napríklad vzkriesenie Ježiša, ktoré je pilierom viery a 
základom nádeje kresťanov, nemožno odstrániť ako „mytologickú šupku“ – lebo ono nie je 
žiadnou „šupkou“, ale jedným z jadier evanjelia (na rozdiel napr. od výjavu s anjelmi a pas-
tiermi v 2. kap. Lukášovho evanjelia, alebo „trojposchodovej“ predstavy vesmíru: hore ne-
bo, dole peklo, v strede zem). 

Ale Bultmann, to nie je iba demytologizácia. Napr. jeho požiadavka existencionálnej in-
terpretácie výrokov Nového zákona, ktorá ozrejmí eschatologické, teda rozhodujúce a defi-
nitívne slovo, ktoré Boh vyslovuje v Kristovi, svojím významom určite presahuje význam 
jeho „metódy demytologizácie“. Úlohou teológie, podľa neho, je hovoriť o Bohu zo zjave-
nia, ktorého prijatím je viera: „Môžeme hovoriť o Bohu iba vtedy, keď hovoríme o Jeho 
slove, o Jeho skutkoch, ktoré nám boli zjavené.“ Ale hovoriť o Bohu, to súčasne zname-
ná hovoriť o človeku: autentickou existenciou človeka je viera, neautentickou existenciou je 
hriech (ktorý sa prejavuje v „sebestačnosti“, zviazanosti s minulosťou, v pomýlenom živote, 
uzavretosti voči budúcnosti…). Pritom viera (autentickosť) nie je nič menšie ako radikálne 
odovzdanie sa Bohu.  

Spasenie človeka sa realizuje v jeho odozve na slovo kerygmy. Kerygma je slovo, ktoré 
má moc, je ohlasované a musí byť počúvané, je to direktíva, ktorá musí byť splnená! Božie 
slovo je kerygma – výzva pre rozhodnutie sa. Prijať ho vo viere, to znamená porozumieť 
samému sebe úplne novým spôsobom. Veriť znamená pochopiť, že nepatríme svetu, ktorý je 
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priestorom pominuteľnosti, hriechu a smrti, ale že patríme Bohu života. To, čo nám ukazuje 
cestu spásy a privádza nás na ňu, nie je historický Ježiš, ale kerygma, ktorá hlása, že Ježiš 
je Kristus. Nádej kresťanov spočíva v očakávaní Božej budúcnosti („kráľovstva“), ktorú si 
však nikto nedokáže predstaviť: „Keď si chceme predstaviť (túto) budúcnosť, môžeme 
si iba načrtnúť obrazy našich túžob, našich snov. Tých sa však treba zbaviť; lebo byť 
pripravení na budúcnosť Božiu znamená, že máme – naplnení dôverou a rozhod-
nosťou – vstúpiť na cestu do tmy, byť pripravení na to, čo Boh pre nás uskutoční v bu-
dúcnosti.“ Veriť znamená vlastne porozumieť (chápať): veriaci vie (chápe), že nepatrí svetu, 
ale Bohu života – práve toto nové chápanie samého seba (porozumenie samému sebe) dáva 
človeku viera. 

Som presvedčený, že Bultmannov „kresťanský existencionalizmus“ (pozor! nezamieňať 
s filozofickým, t.j. ateistickým existencionalizmom) je blízky mnohým ľuďom (najmä 
v dnešnej dobe, plnej odcudzenia, straty identity, autentičnosti, zmyslu života), že je pre 
nich táto cesta k viere, k Bohu, a teda k spáse, schodnejšou, ako cesta, ktorú ponúka dogma-
tické kresťanstvo. 

Gustav Aulén (1879–1977), profesor teológie na univerzite v Lunde, neskôr biskup 
Švédskej (lutherskej) cirkvi, čestný doktor viacerých zahraničných univerzít, autor viace-
rých významných kníh, preložených do mnohých jazykov; spomeňme z nich aspoň: Dog-
mahistoria (1917), Den allmänneliga kristna tron (1923), Den kristna försoningstanken 
(1931), ktorá vyšla v angličtine pod názvom Christus Victor (Kristus Víťaz) a Kristen gud-
stro i förändringens värld (1967), ktorá vyšla aj v slov. preklade pod názvom Kresťanská 
viera v Boha v meniacom sa svete (Tranoscius, 1994). 

O Aulénovi už bola zmienka v tejto knihe, dokonca dvakrát (v kap. Z dejín sporu – 
v poznámke pod č. 12 a v prílohe Diskusia, v časti II.). Boli tam citované vety z jeho kni-
hy Kresťanská viera v Boha…, týkajúce sa formulácie trinitárnej dogmy. Teraz sa podí-
vajme na jeho teológiu z trochu širšieho pohľadu. 

Aulén sa stal známym najmä: 1. svojou „klasickou“ teóriou zmierenia, 2. „umiernenou“ 
(rozumnou) demytologizáciou, 3. veľkým (až prehnane) ekumenickým zanietením a 
4. modernou – ale pritom pevne v Písme zakotvenou – kristológiou. 

V otázke zmierenia sa pokúšal poopraviť tradičné podanie dejín teórie zmierenia, ako 
ich vykladali Ritschl, Harnack a iní. Ritschl ich napr. videl ako konflikt medzi dvoma pro-
tikladnými doktrínami: Anselmovou objektívnou (t.j. satisfakčnou, podľa ktorej Kristus zo-
mrel preto, aby „učinil zadosť“ Božej spravodlivosti, aby sme sa stali Bohu prijateľnými – 
Boha bolo treba uzmieriť) a Abelardovou subjektívnou (v podstate „existenciálnou“,*) podľa 
ktorej Kristus prišiel, konal svoje dielo, učil a zomrel najmä preto, aby zmenil náš postoj 
k Bohu – to my potrebujeme uzmieriť sa s Bohom). Aulén videl v ranej cirkvi (hlavne u I-
renea) tzv. „klasickú ideu zmierenia“; v jej zmysle vysvetľuje zmierenie ako „Boží zápas a 
víťazstvo“ nad zlými silami sveta; vykúpenie a zmierenie je vlastne „od začiatku do konca 
dielo samotného Boha“ (pozri citáty z Aulénovej knihy, uvedené tu na konci časti Kris-
tológia, v odseku Trpiaca a víťaziaca láska). 

Na demytologizáciu sa Aulén díva takto (uvádzam citáty z jeho knihy Kresťanská viera 
v Boha… – str. 22-23): (Odmytologizovanie) možno chápať v dvoch celkom odliš-
ných významoch. Môže znamenať jednoznačne negatívny prístup ku všetkému, čo 
v Biblii má mytologický charakter… (jeho cieľom je) teda všetko také odpísať ako 
čosi nepotrebné… tento negatívny postoj nie je adekvátny biblickému obsahu. 
S vaničkou vylieva aj dieťa… (Existuje však aj) odmytologizovanie iného, pozitívne 
zameraného druhu. Takéto odmytologizovanie je nevyhnutné nielen preto, že treba 
získať potrebnú slobodu so zreteľom na predstavy, ktoré sa spájajú s určitým obra-
zom sveta, patriacim neodvolateľne minulosti, ale aj preto, a predovšetkým preto, 
lebo našou hlavnou úlohou musí byť vždy a všade vysvetľovať to, čo je podstatné 

                                                           
*) Samozrejme, že u Abelarda (žil na prelome 11. a 12. stor.) nemožno hovoriť o existenciona-

lizme. Výraz „v podstate existenciálnou“ používam v tom zmysle, že sú tu podobné východis-
ká, z ktorých obe koncepcie vychádzajú. 
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pre kresťanskú vieru v Boha. Chcieť brať všetko v doslovnom význame pri mytolo-
gicky zafarbených predstavách je to isté ako nechápať, o čo ide. 

Ekumenizmus. Aulén nielenže sa osobne veľmi aktívne angažoval v rôznych ekumenic-
kých hnutiach a podujatiach, ale snažil sa tieto snahy aj „teoreticky zdôvodniť“: cieľom 
ekumenického úsilia nie je, podľa neho, vytvoriť kresťanskú jednotu (tá tu údajne od ne-
pamäti už existuje), ale v živote cirkvi túto jednotu manifestovať. Myslím, že takýto postoj 
by vlastne znamenal tolerovanie (a za súčasť „jednotnej kresťanskej cirkvi“ pokladanie) 
všetkého, čo sa kresťanským označuje (napr. aj učenie a prax rôznych tzv. „kresťanských“ 
cirkví, ktoré sú v skutočnosti synkretickými, polopohanskými mixtúrami). Tiež Aulénove 
slová o „katolicite“ (univerzálnosti) evanjelickej cirkvi – hoci vecne vlastne správne – mô-
žu byť chápané všelijako (u niekoho možno môžu vyvolať aj zmätok v mysli). 

Kristológia. Osobne som presvedčený, že najvýznamnejšou časťou Aulénovej teológie je 
kristológia. Preto práve jej tu bude venované najviac miesta. Nechcem  však písať „o Au-
lénovej kristológii“, ale „prezentovať Aulénovu kristológiu“; to znamená, že namiesto 
vlastných úvah, hodnotení, poznámok a komentárov ponúknem čitateľovi Aulénove myš-
lienky „v autentickej podobe“ – v podobe doslovných citátov z jeho knihy Kresťanská vie-
ra v Boha… (jediným mojím „zásahom“ bude občasné zdôraznenie – podčiarknutie – slov 
či viet, ktoré majú, podľa mňa, mimoriadny význam).  

„Božia agape v ľudskej podobe“ (str. 63n): Božia vykupujúca láska sa uskutočňuje ľud-
ským životom (Ježiša). Evanjeliá nevznikli preto, aby podávali akýsi Ježišov životopis. Ich účel 
charakterizuje evanjelium podľa Jána takto: „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je 
Kristus, Boží Syn, a – veriac – aby ste mali život v jeho mene“ (J 20,31). Rovnaký účel majú 
všetky novozmluvné texty. Avšak Ježiš, ktorého sa toto svedectvo týka, sa v nich nevykresľu-
je ako nejaký po Zemi sa potulujúci prestrojený boh, a ani nie ako poloboh… alebo nejaký 
„nadčlovek“. Ježišovo „pokúšanie diablom“ zobrazujú evanjeliá ako rozhodujúcu skúšku 
a utrpenie, ktoré vyústilo vo výkrik človeka opusteného Bohom na kríži, vonkoncom nebolo 
obmedzené len na (jeho) akúsi „nižšiu duševnú vrstvu“. …hlasným volaním a slzami vysielal 
modlitby a prímluvné prosby k Tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti (Hb 5,7). 

Evanjeliá zachovali výrok, ktorým vyslovuje svoju nevedomosť, pokiaľ ide o okamih konca 
tohoto veku (Mk 13,32). Jeho „pravá ľudskusť“ sa prejavuje predovšetkým tým, že jeho 
vzťah k Bohu charakterizuje modlitba a poslušnosť. Život v modlitbe a poslušnosti – jasnejšie 
sa už nedá vyjadriť, že tu ide o ľudský život v jeho vzťahu k Bohu… 

Rovnako jasne, ako evanjeliá svedčia o Ježišovej pravej ľudskosti, svedčia aj o jeho jedi-
nečnom vzťahu k Bohu. To, že si to sám uvedomoval, je vyjadrené už menom „Syn člove-
ka“, ktorým sa podľa evanjelií rád pomenúval. Na druhej strane, ako je známe, je výsostne 
reštriktívny voči menu mesiáš. Mesiášstvo si vysvetľoval vlastným spôsobom – v nadväznosti 
na profétsky obraz „Služobníka Hospodinovho“ (Iz 53. kap.). Dôraz sa tu kladie na službu (Mk 
10,45). V tomto účinkovaní služobníka Ježiš hovorí a koná podľa Božieho poverenia 
a s Božím splnomocnením. Tým, že uzdravil chromého, ktorému predtým udelil odpustenie 
hriechov, demonštruje, že „Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na Zemi“ (Mt 9,2n; Mk 
2,4n), teda konať v moci Boha. 

Ježišova kritika farizejskej zbožnosti obsahovala síce aj kritiku ich spôsobu vykladania záko-
na a narábania ním, ale neobsahovala kritiku zákona ako takého… – neprišiel zrušiť zákon, 
ale naplniť ho (Mt 5,17) – aby ho naplnil v poslušnosti voči Bohu a aby ho odkryl v celej jeho 
radikálnosti. Keď však… demonštruje a vykladá zákon, neznamená to, žeby vystupoval ako 
nový zákonodarca, ako druhý Mojžiš. Zákon, ktorý odkrýva a vykladá, je raz navždy daný 
ako zákon Stvoriteľa. Neprišiel s novým zákonom, ale s novým evanjeliom… zákon sa od-
krýva a odhaľuje evanjeliom o nezaslúženej Božej agape (porovnaj Mt 5,45). 

(V evanljeliách) sa všetko sústreďuje na jeho boj za „Božie kráľovstvo“. Neraz tu nachá-
dzame ostré slová o ľudských postojoch, ale v podstate tu nejde o boj proti ľuďom, ale 
o boj o ľudí. Ježiš bojuje proti deštruktívnej, démonickej moci zla… „Príchod“ Božieho kráľov-
stva je spätý s jeho osobou a dielom, (no) nie tak, akoby už toto kráľovstvo Božie prišlo 
v moci (porovnaj Mk 9,1), ale v tom zmysle, že toto kráľovstvo prichádza, že sa ujíma všade 
tam, kde on uskutočňuje svoje dielo, a tak ľudia skrze neho získavajú občianstvo v Božom 
kráľovstve a stávajú sa „deťmi kráľovstva“. 

Inkarnácia (str. 66n): Jedinečný vzťah Boha k človeku Ježišovi Nazaretskému vidí Nová 
zmluva ako Božie vtelenie v neho. Slovo vtelenie zrejme pochádza od Jána (1,14): „A to 
slovo stalo sa telom…“ Keď Biblia hovorí o Bohu, vždy sa utieka k obraznému jazyku. Aj tu je 
to tak. Slová o Božom vtelení… nemožno chápať materiálne, pretože by to viedlo k naj-
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hrubšiemu antropomorfizmu: Boh nie je otcom rovnakým spôsobom, ako pozemský otec 
dieťaťa. Kristus je „odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty“ (Hb 1,3). „Podstata“ Boha je 
jeho agape a táto agape sa zjavila v Kristovi. Vyznávať Krista znamená vyznávať Božiu lás-
ku, ktorá sa odzrkadľuje… a uskutočňuje v životnom diele Ježiša Krista. Je to Božia láska, kto-
rá sa „vteľuje“, …ktorá vstupuje do podmienok ľudského života a tu vykonáva svoj vykupi-
teľský skutok v boji s deštruktívnymi silami nášho bytia. Ježiš Biblie je skrz–naskrz naozajstný 
človek, je to človek, akého Stvoriteľ zamýšľal, je to človek na „obraz Boží“. Ježiš Kristus svojím 
životom, utrpením, obetovaním sa, bojom a víťazstvom vniesol Božiu lásku do ľudského by-
tia. Vtelenie sa plne uskutoční až vtedy, keď sa zavŕši Kristov skutok. 

Použitá terminológia (starocirkevných vyznaní), reči o „substancii, prirodzenosti“ a pod. 
vonkoncom neboli biblické… zvádzali k špekuláciám, ktoré sú pre Bibliu cudzie. 

Trpiaca a víťaziaca láska (str. 68n): (Správny) pohľad na jednotu kríža a vzkriesenia sa v te-
ologických interpretáciách, osobitne v západnej teológii, nie vždy zachovával. V západnej 
scholastickej tradícii sa dôraz kládol jednostranne, ba výlučne, na kríž. Anselmovo učenie 
o satisfakcii razilo cestu takejto orientácii: „Kristovo dielo“ sa sústreďovalo na satisfakciu, ktorú 
dal Bohu svojou obeťou na kríži. 

„Teórie zmierenia“, ktoré sa výlučne sústreďujú na obetnú smrť na kríži, a tým ju izolujú nie-
len od Veľkej noci, ale aj od Ježišovho účinkovania v pozemskom živote, evokujú dojem, 
akoby vlastne jeho jedinou úlohou bolo vydať svoj život smrti. (V skutočnosti však) „Božie krá-
ľovstvo“, vláda agape prichádzali, keď Ježiš svojimi mocnými skutkami uskutočňoval Božiu 
agape v Boji s hriechom, utrpením a démonickou mocou. 

Biblia nepodáva jednotné učenie o Kristovom skutku vykúpenia a zmierenia. (Ale je zrej-
mé, že iba) vo svetle Veľkej noci vidíme Kristovu smrť… ako jeho víťazstvo nad Bohu nepria-
teľskými silami. Toto víťazstvo bolo… vlastným víťazstvom Kristovým. Kristus obstál v skúške. 
Zostal neporazený. Preto získal moc pokračovať a dokonať svoje vykupiteľské dielo. 

(Ak sa na) Kristovo víťazstvo… pozeráme ako na ľudský skutok, dôraz sa kladie na jeho 
poslušnosť (F 2,8). Pavel tu dáva do kontrastu Krista a „Adama“. Adam bol človekom nepo-
slušnosti, Kristus poslušnosti… bol človekom podľa Božej vôle, takým človekom, aký bol za-
mýšľaný „na obraz Boží“. Kristus takto znamená zvrat v Božej histórii s ľudstvom a stáva sa 
akoby hlavou nového ľudstva. 

(Možno sa na to však pozerať aj) ako na Boží skutok, ako na víťazný prielom Božej agape 
do sveta ľudstva. „Boh bol v Kristu, zmieril svet so sebou“ (2Kor 5,19). Narušené spoločenstvo 
Boha a človeka sa obnovuje, vzniká nová situácia, „staré veci sa pominuli a hľa, nastali no-
vé. A to všetko je z Boha.“ (2Kor 5,17n). 

Kristus „učinil zadosť“ – avšak nielen tým, že svojou poslušnosťou „uspokojil Boha“, … ale 
tiež predovšetkým tým, že „učinil zadosť“ Božej láske (ktorú prejavil najmä tým), že utrpenie, 
ktoré vzal na seba, podstúpil v solidarite, z lásky k ľuďom. 

Edward Schillebeeckx (1914–) – belgický (flámsky píšuci) katolícky teológ – kritizuje 
katolícku teológiu, že jej chýba hermeneutika, a sám túto prepotrebnú metódu interpretácie 
biblických textov vo svojej teológii úspešne používa. 

Schillebeeckx konštatuje, že „základná viera prvotných kresťanov bola: Ježiš Naza-
retský je Kristus, totiž (človek) naplnený eschatologickým Duchom Božím. On je es-
chatologickým a definitívnym Božím zjavením… v ňom nám Boh priniesol vykúpenie, 
spasenie, oslobodenie.“ Túto vieru však vyjadrovali v nábožensko–kultúrnych pojmoch, 
ktoré mali v tom čase k dispozícii: Kristus, Boží Syn, Pán. Sú to funkčné tituly vyjadrujúce 
Ježišovu rozhodujúcu historicko–spásonosnú funkciu – to, ako Boh pôsobil a pôsobí v Je-
žišovi. Podstata Ježišovej teo–lógie spočíva vo výraze: „Spása–v–Ježišovi–od–Boha“. 

Boh, ktorý je spravodlivosť a láska, umožňuje ľuďom zažiť v ich stretnutí s Ježišom ako 
Kristom skúsenosť milosti a slobody. Z vyznávania Ježiša ako Krista sa teda rodí nová skú-
senosť, ale aj nová prax: „História aktuálneho života kresťanov je „piate evanjelium“ (to 
znamená, že príkladný, t.j. skutočne kresťanský život kresťanov má veľký misijný, resp. e-
vanjelizačný vplyv na okolitý svet – taký, ako slovo evanjelia).  

Kresťanské spasenie je spasenie ľudí ponúknuté Bohom v Ježišovi Kristovi. Ježiš je teda 
sprostredkovateľom spasenia, a súčasne rozhodujúcim a definitívnym exegétom Boha a ľud-
skej existencie. 

Na začiatku dejín kresťanstva (v apoštolskej dobe) bolo teda obsahom hlásaného evanjelia 
a súčasne aj vyznania: „spása je od Boha v Ježišovi, ktorý je Kristus“. Neskôr sa však 
objavila otázka: „kto je Ježiš vo svojej realite?“ a pokusy odpovedať na ňu viedli postupne 
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k presunu dôrazu z „Ježišovej teo–lógie“ na explicitnú kristológiu („teológiu o Ježišovi“). 
Treba však rozlišovať medzi (1.) first order assertions (tvrdením prvého stupňa), ktorým je 
„Ježišova teo–lógia“ a (2.) second order assertions (tvrdeniami druhého stupňa), teda „teo-
lógiou o Ježišovi“ (kristologickými ontologickými tvrdeniami). 

Kto akceptuje s vierou prvé tvrdenie (že Boh v Ježišovi spasí ľudí, inými slovami, že Ježiš 
je Kristus, t.j. Mesiáš) je už kresťanom, a to nezávisle na tom, či akceptuje „kristologické 
dogmy“ – lebo primárna, základná ortodoxnosť sa zaoberá iba tvrdením „first order“, zatiaľ 
čo úlohou tvrdení „second order“ bolo iba podoprieť tvrdenie „first order“. Inými slovami: 
jadro kresťanstva je vyjadrené tvrdením prvého stupňa, zatiaľ čo cirkevná, dogmatická a teo-
logická interpretácia patrí k tvrdeniam druhého stupňa, pričom tieto tvrdenia druhého stupňa 
závisia od interpretov, resp. od interpretácií filtrovaných cez „modely“ alebo „interpretačné 
teórie“, ktoré boli zrozumiteľné v minulých dobách, ale sú nepoužiteľné v súčasnosti. Alebo 
ešte inak: „Soterológia – čiže kráľovstvo Božie ako spasenie pre ľudí, teda jadro Ježišov-
ho kázania – predchádza kristológiu (v zmysle kristologického poznávania).“ 

Walter Kasper, ďalší významný teológ, ktorého tu chcem aspoň veľmi stručne (doslova 
jednou vetou) spomenúť, vo svojej veľmi populárnej kristológii, ktorú vydal pod názvom 
„Ježiš Kristus“ (1974), hovorí v podstate to isté čo Schillebeeckx, ale lapidárnejšou formou 
(t.j. pre mnohých možno zrozumiteľnejším jazykom): „vyznanie „Ježiš je Kristus“ je skrá-
tený výrok na vyjadrenie kresťanskej viery, a kristológia nemá byť ničím iným, ako 
prísnou interpretáciou tohoto vyznania.“ 
Ak ste si pozorne prečítali predchádzajúce odseky, iste ste si všimli, že tu uvedení 

autori (významní, všeobecne uznávaní teológovia) opakovane prehlasujú: „Vyznanie 
Ježiš je Kristus je základným vyjadrením kresťanskej viery“ (poprípade: „je jad-
rom kresťanstva – tvrdením prvého stupňa“ alebo „je kerygmou“, ktorá je pre nás 
záväzná atď.). V tomto smere netvrdia vlastne nič nového, iba opakujú vyznanie po 
Ježišovi blízkom apoštolovi Petrovi (Mt 16,16), po Marte, ktorá so svojou sestrou 
Máriou a bratom Lazárom bola tiež Ježišovi veľmi blízkou osobou (J 11,27), po Ježi-
šovom najmilšom učeníkovi Jánovi (J 12,23; 19,26; 20,2; 1J 5,1) a po mnohých 
iných, prvých a najdôveryhodnejších svedkoch Ježišových (môžeme medzi nich 
zahrnúť aj apoštola Pavla, ktorý vo svojich listoch viac ako stokrát použil výraz „Je-
žiš Kristus“, čím vlastne implicitne vyjadril vyznanie „Ježiš je Kristus“). 

Toto staré, autentické, krátke, ale jasné a jednoznačné kresťanské vyznanie mohlo 
byť vyznaním všetkých kresťanov dosiaľ, nebyť onej tragickej udalosti, spomínanej 
v kapitole Veľký, „večitý“ spor (v jej prvej časti na začiatku tejto knihy), nebyť 
násilného oddelenia cirkvi od jej koreňov (od „koreňov olivy“ – jej pôvodného vede-
nia z kresťanských Židov), nebyť teológov–filozofov („teo–filozofov“), ovplyvne-
ných helénskym pohanstvom (v ktorom bolo bežné, že „bohovia“ chodili po zemi, 
plodili s pozemšťankami potomkov atď.). Nuž, im sa taký Ježiš, akého vykresľovali 
evanjeliá, nepozdával a vyznanie „Ježiš je Kristus“ (Mášíach = Mesiáš) sa im zrejme 
videlo prislabým vyjadrením jeho jedinečného poslania a zvláštneho postavenia; 
preto vytvorili teológiu (kristológiu), v ktorej je nové vyznanie: „Ježiš je Boh“. Aby 
ich nápady neodvial čas, zabetónovali ich do „večných“ dogiem a tie s neuveriteľnou 
vehemenciou strážili, a ich potomci ich strážia dosiaľ. Strážia a vnucujú ich napriek 
všetkému: napriek svedectvu Božieho slova, napriek vyhláseniam, ktoré o sebe uro-
bil samotný Ježiš, napriek tomu, čo hovorili a v čo verili apoštoli, napriek poznaniu, 
ku ktorému došli mnohí významní znalci Písma, uznávaní teológovia.  

Je veľmi ťažké zmeniť paradigmu (tí, čo boli vychovaní v starej paradigme, ktorí 
v nej žili a v jej intenciách možno i učili alebo písali vedecké pojednanie, tí sa jej asi 
nevzdajú). Vieme s akými ťažkosťami a bolesťami sa presadzovalo Koperníkovo poz-
nanie oproti starému názoru Ptolemaiovmu, Newtonova fyzika oproti Aristotelovým 
„dogmám“. A potom prišiel Albert Einstein, ktorý od základov zmenil fyzikálne 
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myslenie a vôbec pohľad na svet. Pri všetkých spomenutých zmenách sa menila 
paradigma – model skutočnosti, myšlienkový systém chápania toho, čo je dôležité 
pre svet. A zmena starých cirkevných dogiem tiež predstavuje zmenu paradigmy – 
chápania toho, čo je dôležité pre svet: veď či môže byť niečo dôležitejšie ako život? 
A „večný život je v (skutočnom, pravdivom) poznaní jediného pravého Boha 
a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista“. Stojí za to, vydať sa za týmto poznaním, i 
keď je to ťažké, i keď to vyžaduje odvahu vydať sa na neľahkú cestu proti prúdu (ale 
o tom viac v „epilógu“).  




