
Svätá Trojica – 16.6.2019 

Traja 
Otče nebeský, chválime Ťa za to, že z ničoho dokážeš stvoriť život. Ježiši Kriste, chválime Ťa, 
že Tvoja láska dokáže prekročiť aj tieň smrti. Duchu Boží, ďakujeme Ti, že s Tebou máme 

krídla nádeje a vášne pre tento, ale aj pre budúci život. 

 

2 Korintským 13:11+13 „Nakoniec, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte 

sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. 

Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť Ducha svätého so všetkými 

vami“. 

 

V drevárni sa nám narodili 3 mačiatka – každé je iné a predsa tvoria jednu 

rodinu. Jedno s výraznejšími hnedými fľakmi je veľmi odvážne. Je to vodca, 

ktorý sa nebojí ísť sa najesť alebo hrať, aj keď okolo neho niekto chodí. Vyberá 

sa na  prieskumy, bez ohľadu na riziko. Druhé, viac biele, je menej odvážne, 

priam by som povedala, že je rozvážne, najprv preskúma všetky riziká, až 

potom koná. A to tretie sivé, to je totálny bojko. Videli by ste ho iba vtedy, 

keby ste mali šťastie alebo keď  pred ním kráčajú tí dvaja. Samo nikam nejde 

a z dreva mu vidno iba oči.  

 

Trochu mi pripomínajú svätú Trojicu – to prvé mačiatko Boha Otca, ktorý 

kreatívne vytvoril tento svet / druhé Pána Ježiša, ktorý bol akčný, ale zároveň 

rozvážny / a to tretie Ducha svätého, ktorého prácu môžeme vidieť, ak máme 

šťastie a máme otvorené oči.  

 
Svätá Trojica bude pre nás vždy záhadou. Lebo na tomto svete traja nie sú 

jedno, ale vždy traja. Hoci nám Pán Boh ponúka náznaky, aby sme mohli 

vyriešiť trojičnú záhadu, predsa len je to otázka viery, ako môžu byť traja jeden 

Boh, s dokonalou a rovnakou podstatou, láskou, zameraním, jednotou. Ale ako 

jeden citát hovorí: u Boha sa nesčítava, u Boha sa násobí.  

 

Pán Boh nám určil životnú úlohu. Niekedy si myslíme, že vypracoval podrobný 

plán nášho života, čo presne budeme robiť, kam sa dostaneme, akú rodinu 

vytvoríme... Samozrejme: veríme, že Pán Boh má toto všetko pod kontrolou, 

ale myslím, že viac ako na jednotlivých sekundách nášho pozemského života, 
Pánovi viac záleží na našom charaktere a večnosti. Preto nám nehovorí vo 

svojom slove na akú školu sa prihlásiť, akú prácu či partnera si nájsť, ale hovorí 

nám, akí máme byť. Aby sme sa dostali k danej predlohe, musíme sa o to 

snažiť, tak jednotlivci, ako aj spoločenstvo cirkvi.  

 



Apoštol Pavol hovorí: radujte sa – urobte si z radosti životný štýl, pretože 

radosť ide ruka v ruke s nádejou / zdokonaľujte sa – snažte sa robiť viac, 

dosiahnuť viac, byť lepšími, nestagnujte, neupadajte / napomínajte sa – 

všímajte si svoj život i konanie svojich blížnych a s láskou ich upozorňujte na 

chyby, ale pochváľte aj ich prednosti / buďte jednomyseľní – to znamená: 

nachádzajte to, čo vás spája, nie to, čo vás rozdeľuje, v menej dôležitých 

veciach dávajte dôraz na kompromis, v dôležitých na lásku a učenie sa 

z Božieho slova / zachovávajte pokoj – ak máte pred očami spoločný cieľ, 

potom musíte k nemu hľadať aj podobné cesty, navzájom sa rešpektujte 

a skúste si odpovedať na otázku: čo by urobil v tejto situácii  Ježiš.  

 

Je toho veľa, ale zároveň je to málo na to, aby sme dosiahli tú úroveň, ten cieľ, 

ku ktorému nás Pán Boh povoláva. K tomu, aby sa toto všetko stalo realitou 

v našom živote, aj v cirkvi a cirkevnom zbore, nám slúži sviatosť Večere 

Pánovej, ktorá nás motivuje a vedie k životu, ktorý je hodný Božích detí.  A ak 

takto budeme žiť, ak sa o to budeme snažiť, Trojjediný Boh bude s nami. Hoci 

sú tu rozpísané tri dary troch osôb Trojice, my vieme, že oni traja dávajú spolu 

všetko: milosť, lásku a prítomnosť.  

 

Je to typický Boží postoj k nám hriešnikom. Áno, Pán Boh sa na hriech hnevá, 

ale nás miluje a odpúšťa nám. Milosť je úplne zdarma, ale nie je bez hodnoty, 

bez ceny. Iba ju za nás zaplatil Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na kríži. Mať 

pri sebe milosť Božiu znamená, byť dotknutý a zasiahnutý Jeho 

milosrdenstvom, ktoré v nás vidí skutočnosť hriechu, ale zároveň ponúka 

šancu, možnosť žiť inak a naveky. Mať pri sebe milosť Ježiša Krista, znamená 

mať nádej, že nebudeme odsúdení, ale večne spasení pre život v Božom 

kráľovstve. Mať milosť znamená vedieť, že nie sme odvrhnutí, akokoľvek zle 

žijeme.  

 

Láska nebeského Otca bola taká obrovská, že pre nás všetko stvoril a nielen to, 

dal nám možnosť byť novým stvorením. Jeho láska je obetavá a dáva to 

najdrahšie, čo má, aby tí, ktorí o to často nestoja, vedeli, že sú milovaní, že sa 

s nimi ráta.  Jeho láska je starostlivá, lebo dáva slnko či dážď bez ohľadu na to, 

akí sme.  Je to láska, ktorá sa rozdáva, čoho symbolom je aj Večera Pánova. 

Mať Božiu lásku v živote znamená nepochybovať o tom, že nás niekto 

skutočne miluje. Znamená to vnímať tie malé náznaky lásky, skutky pomoci, 

opatrovanie každý deň života, znamená to prijímať tie malé, ale aj obrovské 

dary, ako prejav Božej lásky skrze Ježiša Krista. 

 

Prítomnosť Ducha Božieho nie je záležitosťou iba duchovného života 

v kostole a v nedeľu. Je to realita Jeho pôsobenia v každý deň nášho 



pozemského putovania. Bez Neho a Jeho blízkosti by sme nezvládli ani veriť, 

ani  modliť sa, ani rozumieť Božiemu slovu, ani sa navzájom milovať, ani 

prijímať sviatosti, nevedeli by sme sa rozhodovať a slúžiť.... Mať  blízko Ducha 

svätého znamená mať vedľa seba a v sebe Radcu, ktorý nám pomáha 

v strategických okamihoch života – znamená to mať pri sebe Tešiteľa, ktorý 

dokáže utíšiť plač, smútok, hnev v našom vnútri – znamená to mať pri sebe 

Pomocníka – ktorý nás nenechá v štichu, ale ktorý dokáže usmerniť ľudí, 

udalosti, zákonitosti tak, aby nám pomohol. Mať pri sebe prítomného Ducha 

znamená mať pri sebe priateľa, s ktorým môžeme rátať stále a vždy.  

 

Osoby Svätej Trojice sa nám javia ako rozdielne. A predsa sú  jeden Boh. On 

k nám pristupuje ako Boh milosti, lásky a prítomnosti, ktorá nezaniká, ale trvá 

večne. Len keby sme na to nezabudli: že v Bohu máme všetko, čo nám treba 

pre tento i večný život. A keby sme sa s Jeho pomocou a na Jeho slávu radovali, 

zdokonaľovali, napomínali, boli jednomyseľní, zachovávali pokoj, potom by 

Boh láska a pokoja bol s nami. Amen.  


