Slovensky

Všetci, ktorých vedie Duch Boží,
sú Božie deti. (Rim 8,14)

Mojžiš povedal ľudu: "Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou:
odo dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi; pýtaj sa od jedného konca
nebies až k druhému: Stalo sa niekedy niečo také veľké alebo bolo
niekedy počuť, že by bol nejaký národ počul hlas Boha hovoriaceho z
ohňa, ako si počul ty, a predsa si zostal nažive?
Alebo či sa nejaký boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných
národov skúškami, znameniami, zázrakmi a bojom, s rukou silnou, so
zdvihnutým ramenom a s veľkou hrôzou, ako to pre vás urobil Pán, váš
Boh, v Egypte priamo pred vašimi očami?
Dnes teda vedz a zachovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i
dolu na zemi; iného niet.
Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, aby
si bol šťastný ty i tvoji synovia po tebe a aby si dlho žil na zemi, ktorú ti
Pán, tvoj Boh, dáva navždy."

Bratia a sestry, všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Božie deti. Neprijali
ste ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale prijali ste Ducha
synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče."
A ten istý Duch dosvedčuje spolu s naším duchom, že sme Božie deti.
Ak sme však deti, sme aj dedičia: dedičia Boží a spoludediči Kristovi. Ak
s ním trpíme, s ním budeme aj oslávení.

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im bol Ježiš rozkázal. A
keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
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Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na
zemi. Iďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i
Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

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.
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