BISTVENA NAČELA TROJICE
BOG JE EDEN IN EDINI.

BOG JE TROJICA. TROEDINI BOG – TROJICA
OČETA, SINA IN SVETEGA DUHA.

»Gospod je naš Bog, Gospod je edini!« 5 Mz 6,4
»Jaz sem Gospod in drugega ni, razen mene ni nobenega Boga.« Iz 45,5

»/…/ krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha.« Mt 28,19

»Vemo, /…/ da ni drugega Boga razen enega.« 1 Kor 8,4 chr
Obstajajo tri ločena
božanstva.

Ti veruješ, da je Bog eden? Prav imaš. Jak 2,19

»Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami
vsemi!« 2 Kor 13,14

»Jaz sem, Gospod, ki sem vse naredil, ki sem sam razpel nebo, razprostrl
zemljo – kdo je bil z menoj?« Iz 44,24

»/…/ izvoljenim /…/ po vnaprejšnjem vedenju Boga Očeta, s posvečenjem Duha, zavoljo
poslušnosti in pokropljenosti s krvjo Jezusa Kristusa /…/« 1 Pt 1,2
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OČE JE BOG.*

ADOPCIONIZEM

Bog je pri krstu
posvojil človeka Jezusa
za svojega sina.

»Tudi če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno, če pa kdo
reče kaj zoper Svetega Duha, mu ne bo odpuščeno.« Mt 12,32

»Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga,
in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.« Jn 17,3

»Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri
vas vekomaj: Duha resnice /…/. Ne bo govoril sam od sebe, temveč bo
povedal, kar bo slišal /…/. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal
in vam oznanjal.« Jn 14,16–17; 16,13–14

»Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« Mt 27,46

SIN JE BOG.*
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»Moj Gospod in moj Bog!« Jn 20,28
»On je resnični Bog in večno življenje.« 1 Jn 5,20

ŽA

»Kajti v njem telesno biva vsa polnost božanstva.« Kol 2,9

N

»Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec.«
Raz 22,13; prim. z Raz 1,8; 21,6; Iz 44,6; 48,12

SUBORDINACIONIZEM
Sin je po naravi
podrejen Očetu.

SVETI DUH JE BOG.*
»Zakaj je Satan napolnil tvoje srce, da si lagal Svetemu Duhu? /…/
Ne ljudem, temveč Bogu si lagal!« Apd 5,3–4
»/…/ po večnem Duhu /…/« Heb 9,14
»Sveti Duh je govoril po preroku Izaiju /…/« Apd 28,25–26; prim. z Iz 6,8–10
(govorec je Gospod).

BOŽJI SIN

NI

»Preden je bil Abraham, sem jaz.« Jn 8,58 chr; prim. z 2 Mz 3,14
»Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje
enakosti z Bogom.« Flp 2,6

SK

»Sin« je metafora in ne opisuje biološkega porekla (1 Kr 20,35; Neh 12,28–29 chr).
»Božji Sin« pomeni: ta, ki je iste narave kot Oče, a je od njega ločena oseba; je v večnem, ljubečem
odnosu z Očetom; stvarstvu je Boga predstavil tako, da je postal človek in kot tak živel v odvisnosti
od Očeta.

IČ

Sin je izšel iz Očeta.
Ima podobno
(ne pa enako) bistvo,
zato je podrejen.

»/…/ vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa.« Tit 2,13
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SEMIARIJANIZEM
�

Jezus je Bog Oče,
ki je utelešen
in trpi kot Sin.

Gospodov angel = Bog = Gospod. 1 Mz 16,7–13; 2 Mz 3,2–6; Sod 13,17–23
»Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. /…/ imenuje se: Močni Bog,
Večni Oče …« Iz 9,5

En Bog se izraža
v treh različnih oblikah.
Oče, Sin in Sveti Duh
so ista oseba.

PATRIPASIJANIZEM

»Milost vam in mir od njega, ki je, ki je bil in ki pride, in od sedmih
duhov, ki stojijo pred njegovim prestolom, in od Jezusa Kristusa.«
Raz 1,4–5

»Gospod je dežil nad Sodomo in Gomoro žveplo in ogenj od Gospoda z neba.«
1 Mz 19,24 chr

ARIJANIZEM

MODALIZEM/
SABELIJANIZEM

»Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz
neba: ›Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.‹« Lk 3,22

»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.«
Jn 1,1; prim. z 1,14

Sin je bil ustvarjen.

TRITEIZEM

Obstajajo tri ločena
božanstva.

TRI OSEBE TROJICE SE RAZLIKUJEJO MED SABO.

E

VSAKA OD TREH OSEB JE POPOLNOMA BOG,
TOREJ ENAKOPRAVNA IN VEČNA.

ED
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EDINSTVEN
Jezus je edinstven (edini te vrste) – monogenēs (Jn 1,14.18; 3,16.18; 1 Jn 4,9). To označuje njegovo
edinstveno osebnost, njegov odnos z Očetom in njegovo poslanstvo. (Prim. z Izakom, ki je v
Heb 11,17 imenovan Abrahamov “edinorojeni sin” obljube.)
Monogenēs prihaja iz monos (edini) in genos (vrsta), ne pa iz gennaō (zaploditi, roditi).
Prevod »edinorojeni sin« je zavajajoč. Prihaja iz latinskega prevoda Svetega pisma – iz Vulgate,
ki je želela izpostaviti, da Jezus ni ustvarjeno bitje. Več prevodov je to besedno zvezo preprosto
prevzelo po Vulgati.

PRVOROJENEC

Pogledi, ki jih
izključujejo pričujoča
bistvena načela.

VSE JASNEJŠE IZJAVE ELLEN G. WHITE
Kristus in Oče sta oba »osebi«, pri čemer
ima Kristus »obliko kot« Oče. »Jezus pravi:
›Jaz sem izrecna podoba osebnosti mojega
Očeta.‹« EW, str. 54.77

1846

»Kristus /…/ je bil eno z večnim Očetom – eno
v naravi, značaju in namenih. /…/ Po moči in oblasti
je bil enak Očetu.« Veliki spopad, str. 317.318.

RAZVOJ V ADVENTISTIČNI ZGODOVINI

Sveti Duh je »tretja oseba Božanstva«. Letter 8,
1896; SpTA10, str. 25.37; Jezusovo življenje, str.
593. Jezus je »edini resnični Bog«. Ms 25, 1896

Sveti Duh »pooseblja Kristusa,
a je različna osebnost«.
20 MR, str. 324

Kristus »je imel božansko veličino,
popolnost in odličnost. Bil je enak
z Bogom.« 2 T, str. 200

1869

Prvorojenec je naziv za Mesija in kralja, ki je Davidov potomec (Ps 89,28); označuje superiornost, ne
pa kronološkega zaporedja: »prvorojenec med mrtvimi« (Kol 1,18; prim. z Mt 17,3); superiornost nad
vsem stvarstvom (Kol 1,15).

»Gospod Jezus Kristus, božanski Božji Sin, obstaja
od večnosti kot različna oseba, a eno z Očetom.«
ST, 26. april 1899; RH, 5. april 1906

* Bog v smislu posedovanja božanske narave.

1888

1893

Generalna konferenca: Sveža osredotočenost na
odrešitev izpostavi pogled na Kristusovo naravo.

1898

Gre za Jezusovo prostovoljno, namensko podreditev, ki vključuje čas njegovega utelešenja in
postopka odrešenja (Mt 24,36; Jn 4,34; 5,19.30; 10,17–18; 14,28; 1 Kor 15,28). Pred in po svojem
utelešenju je Jezus poveličan z Očetom (Jn 5,23; 17,5; Flp 2,6.9–11).

»Tri najvišje moči nebes /…/. Tri samostojne
osebe.« Ms 27a, 1900 »Trije veliki osebni
dostojanstveniki nebes.« Ms 92,1901

»V Kristusu je izvirno,
prvotno življenje.«
Jezusovo življenje, str. 464

1896

PODREDITEV SINA

1899

»Obstajajo tri žive osebe
nebeškega tria.« SpTB07,
str. 63; Ms 21, 1906

1900

»Sveti Duh je oseba«, »ima
osebnost« in »mora biti božanska
oseba«. Ms 20, 1906; Ev, str. 617

1905

Izid knjige
Jezusovo življenje.

1913

Podpora: Prvo uradno glasovanje
o temeljnih verovanjih na
zasedanju Generalne konference.

1931

1946

SEDANJOST

Prva ubeseditev verovanja o Trojici
(F. M. Wilcox v RH, 9. oktobra 1913).
Sprememba paradigme (1898—1913).

Prevladujoči ne-trinitarni pogledi (do leta 1888).

1906

Izjava vere št. 2:
»Božanstvo ali Trojica«.
(Adventist Yearbook)

Utrditev nauka o Trojici (od leta 1913).

Vedno bolj trinitarni pogled (1888–1898).
Martin Pröbstle, Luise Schneeweiß, Benedikt Grau
Štiri načela temeljijo na John Peckham, The Doctrine of God (T&T Clark, 2019) in Divine Atributes (Baker, 2021).

