
      Nejsvětější Trojice 

Ex 34,4-6.8-9 
2Kor 13,11-13  
Jan 3,16-18 

Bůh tak miloval svět…  

Jan 3,16 

Slavnost Nejsvětější Trojice! Nádhera! Možná by se mohlo zdát, že pravda o „Trojici“ je dogmatem, které se vůbec nedotýká mého živo-
ta, které je jen neužitečnou teologickou komplikací vymyšlenou prvními křesťany (navíc v nejmonoteističtější zemi v dějinách! :-)). Ale 
ne! Trojjediný Bůh je naopak zjevením tajemství života. Mého života! Je to zjevení tajemství života, tajemství smrti, tajemství lásky, 
postupné chápání a uchopování veliké pravdy: na počátku všeho je vztah! Základem všeho je vztah! 
 

A my i dnes potřebujeme slavit trojiční tajemství jako sůl! Potřebujeme to, abychom se obrátili…, obrátili se od hrozné představy Boha, 
kterou si mnoho z nás, katolíků, v sobě ještě nese, od despotického obrazu Boha, který nechává umírat děti hladem, který nezabraňuje 
válkám, který trestá lidi zemětřeseními a záplavami, který sesílá rakovinu i na mladé maminky s dětmi… od Boha nesrozumitelného, Bo-
ha, kterého je třeba se bát… k Bohu, který je hoden lásky, k Bohu, který je rodina, společenství, sdílení, setkání, oslava, radost… 
 

Když Bůh na počátku říká: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby“ (Gn 1,26), tak ten Boží obraz, o kterém mluví, není obra-
zem Boha Stvořitele, obrazem Ducha svatého a obrazem Slova, které se stalo tělem, ale je toto všechno zároveň. Člověk je stvořen k ob-
razu Trojice. A vztah je tedy podstatou Boha i člověka. A zažíváme to přece každý ve všedním životě: to proto je samota tím, co mi na-
hání strach, vždyť je proti mé přirozenosti; to proto se mi daří tak dobře, když se zamiluji nebo když najdu přátele, vždyť to je v soula-
du s mým povoláním člověka! Na počátku úplně všeho je vztah lásky, té lásky, kterou tak nádherně vyjadřuje dnešní evangelium: „Tak 
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…“ (Jan 3,16). V evangeliu se vždycky překládá sloveso „milovat“ jiným, konkrétním a 
nesmírně silným slovesem: „dát, dávat“. Milovat znamená dávat. „Bůh tak miloval…,“ to je střed Janova evangelia, střed, který nabízí 
tu nejkrásnější definici Boha: „Bůh je láska!“, definici, která nás přivádí k vyznání: „Uvěřili jsme v lásku, jakou má Bůh k nám“ (srv.: 
1Jan 4,16). Když se mě někdo zeptá: „V co věříš?“, spontánně odpovím: „Věřím v Boha Otce, v Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného… v Cír-
kev…“, ale Jan nám nabízí jinou odpověď: „Křesťan věří v lásku!“ V tu lásku, ve kterou může věřit každý člověk, i nevěřící… V lásku, 
která je láskou uvnitř Trojice, která z ní pramení a šíří se do stvoření a každého z nás objímá. Láska jako spojení a propojení našich živo-
tů. Tato slavnost tedy odráží to, co je nejhlouběji ve mně samém, počátek mého života i jeho smysl. A to už přece stojí za oslavu! 

 

„Musím milovat Ježíše. V tom je všechno. Proto nemůžu hledat radost nikde jinde:  

jen radost z jeho lásky se jmenuje štěstí.“ o. Mario Borzaga, omi 


