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Pán je Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý
a bohatý na milosť a vernosť. (Ex 34,6)

Mojžiš včasráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; v
rukách mal dve kamenné tabule.
Keď zostúpil Pán v oblaku, Mojžiš sa postavil vedľa neho a vzýval
meno Pánovo. Potom Pán prešiel popred neho a volal: "Pán sám, Pán
je Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý a bohatý na milosť a vernosť."
Mojžiš sa hneď vrhol na zem, klaňal sa a povedal: "Pán môj, ak som
našiel v tvojich očiach milosť, nech ide môj Pán uprostred nás. Áno, je
to ľud tvrdej šije, ale odpusť našu vinu a náš hriech a prijmi nás za
svojich."

Bratia a sestry, radujte sa a zdokonaľujte, vzájomne sa povzbudzujte.
Buďte jednomyseľní, žite v pokoji a Boh, darca lásky a pokoja, bude s
vami.
Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
Pozdravujú vás všetci svätí.
Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia i spoločenstvo Ducha Svätého
nech je s vami všetkými.

Ježiš povedal Nikodémovi: "Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, čo v neho verí, ale aby mal
večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby
sa skrze neho svet zachránil.
Kto v neho verí, nebude odsúdený. Ale, kto neverí, už je odsúdený,
pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho."
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V prvú nedeľu po Turiciach slávi Cirkev sviatok Svätej Trojice. Pre niektorých
nezrozumiteľný sviatok, pre mnohých teologická špekulácia, pre iných zasa
dokonca urážka ľudského intelektu. Ako môže byť 1 = 3 alebo 3 = 1?
1 = 3 alebo 3 = 1 – táto predstava nám dáva tušiť, že pri tomto sviatku sa
jedná o slávnosť spoločenstva, spoločenstva s Bohom, ale najprv aj
spoločenstva v Bohu samom. My kresťania veríme v Boha, ktorý už sám
v sebe je spoločenstvom, vzťahom, komunikáciou, láskou. Boh, ktorý sám
v sebe je neustále meniacim sa, dynamickým, neustále v pohybe. On je
Bohom vnútorného pohnutia, tento trojjediný Boh proti všetkej stuhnutosti,
nehybnosti, neodvolateľnosti nášho ľudského myslenia a našich dogiem. My,
ľudia, sme sa stali súčasťou tohto spoločenstva vzťahu a lásky, ktorým je Boh.
Túto ponuku vzťahu môžeme rozumieť ako dar Boží, aby sme tak zostali
vnútorne pohybliví, aby sme si všimli, pocítili premeny a protirečenia v nás,
aby sme dali priestor rôznorodosti.
Správne pokusy o vysvetlenie, ale aj napriek tomu iba čiastkové. Možno to
má byť tak so sviatkom Sv. Trojice, že síce padne otázka ohľadom podstaty
Božej, ale nebude definitívne zodpovedaná a takto zostane zachovaná Božia
nepochopiteľnosť. Možno taký je zmysel týchto vnútorných právd, ktoré sú
nad našou ľudskou predstavou, že chcú ponechať naše bytie otvoreným, že
naše ohraničené ľudské schopnosti porozumenia nedokážu Boha pochopiť,
kategorizovať, definovať (="ohraničiť"). Možno sme obzvlášť v tento sviatok
pozvaní zaostriť tie zmysly, ktoré nám dovolia pocítiť Boha ako toho Úplne-
iného? Možno by sme mali náš rozum, na ktorý sa odvoláva a oň opiera
hlavne náš západný svet, v úcte pred skutočnosťou, ktorá prekračuje našu
ohraničenú ľudskú schopnosť vnímania, utíšiť, pretože naše myslenie je
jednostranné a vždy mu hrozí, že si bude chcieť podriadiť Boha?
Mnoho veľkých ľudí cirkevných dejín pochopilo toto tajomstvo podobne:
radili nerozprávať o Bohu, lež mlčať o ňom a pred ním. Nie náhodou
nasleduje nedeľa Svätej Trojice po troch veľkých sviatkoch cirkevného roku –
Vianociach, Veľkej Noci, Turiciach. Súčasťou obsahu každého z týchto
sviatkov je totiž jedna dimenzia Trojjediného Boha:
Na Vianoce oslavujeme Boha, ktorý sa – ustarostený o našu spásu – obracia
k nám ako milujúci Otec a milujúca Matka a ktorý spravil, že táto Láska
nabrala podobu malého dieťaťa z Betlehem. Na Veľkú Noc oslavujeme Boha,
ktorý zmŕtvychvstane vo svojom Synovi a takto pre nás navždy zvíťazí nad
smrťou a pominuteľnosťou. Na Turíce oslavujeme Boha, ktorý pôsobí na
celom svete ako Svätý Duch.
V dni Svätej Trojice sme pozvaní k zotrvaniu pred Bohom vo veľkej úcte.
Pred Bohom, ktorý sa stáva časťou nášho sveta tak podivuhodným spôsobom
– a to pre našu spásu.


