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Bůh je Trojice. Je jeden a „je“ tři! Jedna z nejdůležitějších pravd naší víry! Tak nás to učí katechismus. No, a co?! Jen další tajemství, 
které nám může tak akorát komplikovat život (nejsme-li zrovna kovaní ve filozofii a nedokážeme-li si pomocí klasické metafyziky zdů-
vodnit, že Trojice může být vlastně logická). Pravda víry. Minulou neděli jsme slavností Seslání Ducha sv. ukončili dobu velikonoční, kde 
jsme si těchto pravd „užili“ hned několik: vzkříšení, nanebevstoupení, letnice. Pokud pro nás tyto události zůstanou jen pravdami víry, 
holým historickým faktem, není to k ničemu. Otázka vždy zůstává: A co to znamená pro můj život? Jak se dotýká mého života, že Ježíš 
vstal z mrtvých, že se vrátil k Otci, že nám seslal Ducha sv.? Co mění v mém životě fakt, že Bůh je Trojice? 
 

Nabízím nám všem úvahu jednoho z mých nejoblíbenějších italských biskupů: dona Tonina Bella: „Jednoho večera za mnou přišel jeden 
můj známý kněz, který pracuje s romy. Zeptal se mě, co dělám. Řekl jsem mu, že se snažím najít způsob, jak věřícím jednoduše vysvět-
lit tajemství nejsvětější Trojice, to, co teologie označuje jako tři soupodstatné vztahy. Usmál se na mě, jako kdyby soucítil s mým náro-
kem na vysvětlení takového tajemství. Jenže já jsem dodal, že se mi zdá opravdu důležité vysvětlit toto tajemství chudým, protože, 
pokud nám Ježíš říká, že každá ze tří Osob spočívá ve vztahu, tak to přece musí mít nějaký hlubší význam. Přečetl si tedy mé teologické 
pojednání, znovu se usmál a řekl: Víš, jak já vysvětluju tajemství jednoho Boha ve třech osobách svým romům? Neříkám, že to je jeden 
plus jeden plus jeden. Když je totiž budeme sčítat, tak dostaneme vždycky tři. Mluvím o tom, že je jeden „per“ jeden „per“ jeden. Vý-
sledek je pak vždy „jeden“.“ V italštině totiž slovo „per“ znamená „krát“, ale také „pro“. V Bohu tedy není Osoba, k níž se dodá další a 
další. V Bohu každá Osoba žije „pro“ tu druhou.  
 

Osobně mám toto vysvětlení moc rád. Jenže… co to mění pro mě? Jak se to dotýká mého života? Pokud je Bůh ten, kdo je dokonale 
„jeden pro druhého“, a pokud my jsme stvořeni k jeho obrazu a podobě, a navíc jsme ve křtu připodobněni v Otci skrze Ducha k Synu, 
pak jsou důsledky obrovské. Bůh není hierarchický, ale je vztah. Naším nejhlubším povoláním je tedy vztah, život pro druhého, budování 
jednoty a potírání rozdělení, která často pramení z toho, že se jeden povyšujeme nad druhého. Pochopit Boha– Trojici tedy znamená po-
chopit zároveň, kdo jsem já, a že druhý (jakýkoliv druhý) je „per/pro“ mě a já „per/pro“ něj. 

    Všechno, co má Otec, je moje. 

Jan 16,15 

 

„Pochopil jsem své povolání: mám být šťastným člověkem, a to i ve své snaze ztotožnit se s ukřižovaným Kristem.“  

o. Mario Borzaga, omi 


