
VĚŘÍM...

Věřím, že je pouze jediný nejvyšší Bůh a tím je Bůh Otec. Věřím že je i Bohem a Otcem pána 
Ježíše, tak jak je v Písmu mnohokrát psáno. Vyznávám, a souhlasím s apoštolským vyznáním víry, a 
samozřejmě vyznávám, že Ježíš je Mesiáš a Syn Boží, a že na tomto základě má být postavena 
církev, tak jak Ježíš říká v evangeliu Matouše 16:17,18.
Nemohu, ale vyznávat pozdější  vyznání víry,  které vznikaly po tom, co "otěže církve" převzali 
převážně řečtí  církevní  "otcové" a  formulovali  první  tzv.  trinitářské vyznání  víry v roce 381 v 
Konstantinopoli. To říká, že Bůh je jedna "esence" a tři rozličné způsoby bytí, neboli jeden Bůh ve 
třech osobách, kde každá Boží osoba je plně Bůh, a zároveň všechny tvoří pouze jednoho Boha. 

Má touha je abychom opravdu brali Ježíšova slova vážně. On nám „oznámil všechno, co slyšel od 
svého Otce“ (Jan 15:15). Miloval nás natolik, že nám nic podstatného nezatajil. Můžeme si být 
naprosto jisti, že kdyby byl samotný Bůh, tak by nám to řekl. Ježíš říká, že život věčný je v tom 
„aby poznávali tebe jediného pravého Boha, a toho kterého jsi poslal Ježíše Krista“ (Jan 17:3). 
Říká, že Otec je větší než on. (Jan 14:28) Že sám od sebe nemůže dělat nic (Jan 5:30). Když ho 
zákoníci obvinili z toho, že ze sebe dělá Boha, tak odpověděl, že je psáno: "Bohové jste" a proč ho 
tedy obviňují z rouhání, když řekl "Jsem Boží Syn". Ježíš se za nás modlí, abychom byli jedno 
„jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno....já v nich a ty ve mně, aby byli 
přivedeni k dokonalé jednotě, aby svět poznával, že jsi mne poslal ty, a že je miluješ tak, jako 
miluješ mne.“ (Jan 17:21, 23) 

My jsme dokonale identifikovali  Ježíše s Bohem, zatímco Ježíš se neustále identifikuje s námi 
(84krát  je  v  evangeliích  označen  jako  Syn  člověka,  28krát  jako  Syn  Boha).  Ježíš  věděl,  že 
nebudeme mít problém ho vnímat jako jedinečného dokonalého Božího Syna, kterým je, ale vnímat 
ho jako našeho bratra,  to už bude obtížnější („z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry...“ 
Židům  2:11).  „On  (Ježíš)  ve  dnech  svého  pozemského  života  s  hlasitým  křikem  a  slzami 
obětoval  modlitby a úpěnlivé  prosby tomu,  který byl  mocen ho zachránit  ze  smrti,  a  byl 
vyslyšen pro svou bohabojnost. Ačkoli to byl Syn naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl 
dokonalosti a stal se všem kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany...“ (Židům 5:7-9). To 
je ten Hrdina, Mocný Bohatýr, který nám vydobyl spasení. Náš Pán, Král a velekněz, ale i náš starší 
bratr,  který  z  nesmírné  lásky  ke  svému  nebeskému  Otci  a  k  nám,  obětoval  sám sebe.  Nikdy 
nezhřešil, nikdy nepodlehl pokušení. Byl tím druhým Adamem a tentokrát vítězným. Posloucháme 
ho? Známe opravdu dobře to co říkal? 

Evangelium bylo vážně zkompromitováno naukou, že sám Bůh se stal člověkem (že se "vtělil") a 
pak  za  nás  zemřel  na  kříži.  V této  verzi  příběhu spásy se  největší  drama dějin  stává  pouhým 
divadlem a „dokonáno jest“  je v podstatě  v momentě,  kdy se věčný Bůh stává člověkem. Vše 
ostatní je už jen pouhým dodatkem, třešničkou na dortu, protože Bůh samozřejmě nemůže v ničem 
selhat, nemůže být ani pokoušen ke zlému. Je to degradace celého Ježíšova díla a nebezpečně to 
odvrací pozornost od Ježíšových slov a skutků. 

Sedmnáct století stará doktrína o tzv. trojjediném Bohu je tak pro církev důležitější než samotné 
Písmo a než Ježíšova slova, protože v Písmu není o tomto trojjediném Bohu jediná zmínka. Ani 
jediná zmínka o tom, že Ježíš musel být Bůh, aby nám zajistil spasení. Když ponecháme stranou, že 
Ježíš jako Bůh nemohl zemřít, tak se i vzkříšení stává pouhým dodatkem. Místo toho, aby to byla 
Ježíšova odměna za poslušnost jeho Boha a Otce, a dokonalé dokonání jeho díla, tak je to pouze 
samozřejmý úkaz božství, které vždy měl. Jeho modlitba v Getsemanské zahradě, kde potí krev, aby 
podřídil svou vůli svému Otci a Bohu je v trojičním schématu zcela nesmyslná. Jako věčný Bůh 
pouze na malý okamžik navštívil zemi v přestrojení za člověka a pak se vrátil tam, kde vždy byl. Je 
toto ten slíbený židovský Mesiáš z rodu Davidova? 



Důležitý prorocký text v Deuteronomiu prohlašuje, že slíbený zastupitel Boha nebude sám Pán Bůh, 
ale jeho mluvčí „Ustanovím jim proroka z jejich bratří jako jsi ty. Dám svá slova do jeho úst a 
poví jim všechno, co mu přikáži.“ (Deuteronomium18:18-22)   V Numeri 23:19 je řečeno že Bůh 
není člověk ani syn člověka. Církev udělala z Ježíše nejvyššího Boha a dosadila ho na místo, které 
patří pouze Bohu Otci. Je přece „jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi“ (Efezským 4:6) a „my 
máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my“ (1.Korintským 8:6). 
Kristus je „obrazem Božím“ (2.Korintským  4:4), podobně jako i my jsme stvořeni k obrazu Boha, 
našeho Otce, „jediného který má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, jeho nikdo z 
lidí nespatřil a nemůže spatřit." (1.Timoteovi 6:16). My máme „sloužit živému a pravému Bohu 
a očekávat z nebes jeho Syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od 
přicházejícího hněvu.“ (1.Tesalonickým 1: 9,10).

Často mi v této souvislosti přichází na mysl podobenství o deseti družičkách. Kéž se nikomu z nás 
nestane, že by nám Ježíš řekl „neznám vás“, a my tu byli ponecháni pro „den Božího hněvu“. Je 
tedy důležité, abychom věděli kdo je Ježíš a kdo je Bůh.

Ježíš se učedníků ptá: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?" a Petr odpovídá "Ty jsi Mesiáš, 
Syn živého Boha“ Ježíšova reakce na Petrovu odpověď byla: „Blahoslavený jsi,  protože ti to 
nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.“ To je to skálopevné vyznání, na kterém 
máme stavět. Cokoliv jiného riskuje nepochopení základu veškeré pravdy, tj. kdo je Ježíš? Apoštol 
Jan nás právě před tím varuje, když píše: "Každý kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, 
nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna" (2.Jan. 1:9). Vždyť my jsme přece 
byli stvořeni k obrazu Božímu a Ježíš je tím dokonalým obrazem Boha, dokonalým Člověkem, 
naším zářícím příkladem. „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme 
však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je .“ (1.Jan. 3:2) 
On je prvopočátek stvoření - jako první vzkříšen z mrtvých do Boží slávy, která čeká i nás. „Když 
tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých.“ (1.Kor. 15:21) On 
je ten Beránek Boží bez vady. Je to „Syn člověka“, který sedí po pravici Boží (Lk. 22:69). Adamovi 
byla dána pravomoc vládnout nad celým stvořením, ale on selhal. Ježíš ale zvítězil a jako věrnému, 
spolehlivému a milovanému synu mu Bůh svěřil veškerou pravomoc, kterou chce sdílet i s námi. 
Jsme  přece  „dědicové  Boží  a  spoludědicové  Kristovi“  (Řím.  8:17)  „Vždyť  celé  tvorstvo 
toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů“ (Řím. 8:19) Ježíš je ten vinný kmen, my jsme 
ratolesti a Bůh je vinař. Ježíš je ten prvopočátek nového stvoření - věčný oslavený Boží Syn. My 
jsme vyzváni, abychom ho následovali - máme obléci toho nového člověka, Krista, a stát se tak 
těmi novými věčnými lidmi, syny a dcerami Boha. 

Ježíš nám vydobyl tuto cestu k věčnému životu a k Bohu jeho, i k našemu, stvořiteli a původci 
všeho, co existuje. Církev ve čtvrtém století udělala z Ježíše "samého Boha od samého Boha". Pod 
hrozbou exkomunikaci či smrti pro ty, kdo nesouhlasili, si toto učení prosadila jako závazné. Jako 
zkoušku pravověrnosti si stanovila zcela nebiblické vyznání trojjediného Boha s Ježíšem jako 
Bohem Synem. Následky si nese po celou dobu své existence. Je velice smutné a bolestivé, že nám 
tato doktrína brání správně vidět, kdo je skutečně Bůh, kdo je Ježíš a kdo jsme my. Ježíš jakožto 
Bůh, pro křesťany zůstává nedostižným příkladem. (Ďábel, otec lži, samozřejmě nechce, abychom 
poznali kdo je Kristus a tak naplnili svůj potenciál v něm). Kéž můžeme všichni bez zábran 
poznávat pravdu, která vysvobozuje, a více si uvědomovat k jaké slávě jsme povoláni! „Amen, 
amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě 
větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.“ (Jan 14:12) „Budiž dík Bohu, který nám dává 
vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista" (1. Kor. 15:57).

David Starosta 


