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To, co dnes slavíme, tajemství Trojjediného Boha, Nejsvětější Trojice, nám 
může připadat jako jakýsi katolický hlavolam. 

 
I když toto tajemství Trojice, Otce, Syna, Ducha svatého, zůstává tajemstvím a 

svým pouhým lidským rozumem je plně nepronikneme, tak přesto nám bylo Bohem 
zjeveno a hovoří nám o tom, jaký Bůh je. 

 
Náš Bůh není Bohem bez tváře, bez osobnosti, není abstraktním Principem či 

neosobním zákonem vesmíru. Není to Bůh, který by byl tak vzdálen, že by byl mimo 
náš dosah. 

 
Naopak on je Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný, jak 

čteme ve  druhé knize Mojžíšově. Všechny tyto kvality svědčí o Bohu, který je osobní, 
je nám nablízku se svou starostlivostí a láskou, který je naším Otcem. 

 
Tento Bůh se nám naplno zjevuje a zcela konkrétně nám dává poznat svou 

tvář ve svém Synu, Ježíši Kristu. V Janově evangeliu nám zaznívá: 
 
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v 

něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  
 
Skrze Krista nám Bůh umožňuje, abychom byli Božími dětmi, abychom se 

mohli vrátit tam, odkud jsme vyšli, totiž k němu abychom v něm našli naplnění našich 
životů, štěstí, spásu. 

 
A toto se děje právě v Duchu svatém, kterého nám Bůh dává, který v nás 

vzbuzuje touhu po Bohu, který nás povzbuzuje, abychom Boha hledali navzdory 
všem překážkám. 

 
Je to Duch svatý, který živí naši víru, který se s námi modlí v našich srdcích, 

který nás přitahuje k Bohu, sjednocuje s ním i s Kristovým Tělem, se společenstvím 
církve. 

 
Dnešní slavnost Nejsvětější Trojice, tajemství Trojjediného Boha nám pomáhá 

vidět, že Bůh si nežije jen sám pro sebe, ale že k podstatě jeho bytí patří sdílení jeho 
života s člověkem, s námi. 

 
Bůh sdílí svůj život, daruje se nám, protože láska je taková. Rozdává se. A 

raduje se, když se jí člověk otvírá, když ji přijímá, když na ni odpovídá, když se podle 
Božího vzoru snaží darovat sám sebe, vydávat se v lásce Bohu a blížním. 

 
V tomto darování sebe sama, v tomto odevzdání se člověk může vstoupit 

nejen svým rozumem, ale celou svou bytostí do tajemství Boha, nebo lépe řečeno, 
být do něj ponořen, být Bohem uchopen, a tak skutečně poznávat, kým Bůh pro nás 
je. 


