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Hospodin, Hospodin,
Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý,
velmi laskavý a věrný. (Ex 34,6)

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu
přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil
Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval
Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a
zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý,
shovívavý, velmi laskavý a věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi,
klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde
Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i
náš hřích a přijmi nás jako dědictví."

Bratři a sestry, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní
napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, (dárce) lásky a
pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým
políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše
Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby
svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho
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věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil
ve jméno jednorozeného Syna Božího."

V neděli po letnicích slaví církev slavnost Svaté Trojice. Pro mnohé je tato
slavnost zcela nepochopitelná, pro některé znamená teologickou spekulaci, pro
další je to i jakási urážka lidského intelektu. Jak může znamenat 1 = 3 nebo 3 =
1?
1 = 3 nebo 3 = 1 – tato představa nám dává tušit, že se během této slavnosti
jedná především o oslavu společenství, společenství s Bohem a především o
společenství v Bohu samotném. My křesťané a křesťanky věříme v jednoho Boha,
který znamená společenství, vztah, komunikaci a lásku. V Boha, který je
neustálé výměnné, dynamické a pohybující se jsoucno. Je to Bůh vnitřního
pohybu, tento trojjediný Bůh, proti vší strnulosti, nepohyblivosti, neměnnosti a
umíněnosti našeho lidského myšlení a našich dogmat. My lidé jsme byli pováni
do tohoto společenství vzájemné lásky a spojení, kterým je Bůh. Tuto nabídku
bychom měli přijmout jako Boží dar, abychom vnitřně zůstali pohybliví,
abychom vzali na vědomí a pocítili změny a odpory v nás samotných, abychom
v nás nechali působit různorodost.
Správné pokusy o vysvětlení, ale stále jaksi nedostatečné. Snad to má být tak, že
svátkem Svaté Trojice je otázka Boží podstaty zodpovězena, ale ne úplně
vysvětlena, aby Boží nedotknutelnost zůstala zaručena. Možná je smyslem této
vnitřní pravdy, která překračuje představy našeho lidského chápání, které chce
naše bytí nechat otevřené, že Boha nemůžeme porovnat, zkategorizovat a
definovat ( = ohraničit) naší omezenou lidskou schopností porozumět. Nejsme
snad pozváni, abychom na této slavnosti zostřili ty smysly, které nám Bůh jako
všem druhým v našem životě nechá zakoušet? Neměli bychom snad mít náš
rozum, na který se především odvolává a spoléhá náš západní svět, na pozoru
před tou skutečností, která přesahuje naše lidské chápání a umlčet ho, jelikož
naše myšlení je vždy jednostranné a věčně v nebezpečí, že si bude chtít Boha
podmanit?
Mnoho velkých církevních postav minulosti chápalo toto tajemství podobným
způsobem: radili, abychom o Bohu nemluvili, ale o Něm a před Ním mlčeli.
Není to žádná náhoda, že svátek Svaté Trojice následuje po třech
nejdůležitějších svátcích církevního roku – vánocích, velikonocích a letnicích.
Jsou to ty svátky, které obsahují dimenzi trojjediného Boha: Na vánoce
oslavujeme Boha, který se k nám sklání jako otec a matka – aby se postaral o
naší spásu. Na velikonoce oslavujeme Boha, který je vzkříšen v mrtvých ve svém
synu a tím pro nás vítězí nad vším pomíjivým a nad smrtí. Během seslání Ducha
svatého oslavujeme Boha, který v Duchu působí všude ve světě.
Na slavnost Svaté Trojice jsme pozváni, abychom s hlubokou úctou setrvali před
Bohem, který se tak nádherným a různorodým způsobem stal součástí našeho
světa – pro naši spásu.
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