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Biblické texty:  
 
1.Mojžíšova 1, 1-4: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad 
propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo 
světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 
 
2.Korintským 13, 11-13:  Nakonec, sestry a bratři: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, 
povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé 
svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratří. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a 
přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Jan 3, 16-18:  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze 
něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna Božího. 

 
Boží Trojice jako tvořivá láska, zachraňující láska a posvěcující láska 

 
(S)tvoření, příběh v úvodu Bible o tom, jak to bylo na počátku, nemá z pohledu života 
víry zásadní místo. Stěžejní místo a událost pro Izrael se odehrává v Egyptě. 
Izrael prožíval mocnou zkušenost s Bohem, když byl vysvobozen z egyptského otroctví. 
Není tedy základní zkušeností o Bohu to, že jsme byli stvořeni a narodili jsme se; 
nepamatujeme si to. 
Byli jsme však asi všichni v obtížných životních situacích, nějak jsme se z toho dostali a 
mnohým bylo dáno  rozpoznání, že nám Pán Bůh pomohl. A v určitém okamžiku jsme 
začali přemýšlet, jak to bylo předtím. Nebo se nás na to někdo ptal, a tak jsme si to 
začali v hlavě srovnávat, přemýšlet o tom. 
 
Kdy začal Izrael přemýšlet, jak to bylo před Egyptem? Je odborníky poměrně přesně 
určeno, že jde o dobu počátku doby královské, asi za krále Šalamouna, kdy Izrael 
přestal vidět kolem sebe jen nepřátele, kteří ho svírají a zkouší. Začal vnímat svět, a to 
celý, jako prostor, nad kterým Hospodin vládne. Rozpoznali (uvěřili), že celý svět je 
Boží stvoření. Bylo potřeba si to nějak utřídit, jít tedy v čase a v událostech nazpátek až 
k pomyslnému počátku. A tohle nastalo v době babylonského zajetí (zhruba o 500 let 
později). Izraelci žili v prostředí, kde bylo uctíváno mnoho bohů (slunce, měsíc, země, 
moře, nebe) a navíc slyšeli, že když bůh nemá chrám, tak je vyřízen a nemůže už 
působit. Uvědomili si, že Božím chrámem je přece celý vesmír a ti ostatní bohové jsou 
Hospodinovi služebníci.  
 
Nejsme na tom stejně či podobně? Kolem nás je uctíváno mnoho bohů či model. 
Promýšlejme si, jak jsme uvěřili a co naši víru v Pána Boha utvrdilo a stále posiluje, 
abychom neuctívali Boží služebníky dnešní doby. Společně s Izraelem máme 
Hospodina, Boha Otce – Stvořitele. Pro Izrael byl současně zachráncem či 
vysvoboditelem a provázel je i Duchem v podobě ohně a mraku, když je chránil před 
pronásledovateli, když jim svítil na cestu. 



 
Pán Bůh v dějinách působí. Hospodin lidi stvořil, aby zobrazovali jeho podobu, 
abychom žili mezi sebou v lásce, úctě, trpělivosti, pokoji, radosti…. A když už to bylo pro 
něj utrpení se na lidi dívat, jak se jim to nejen nedaří, ale už na to vlastně zapomněli, že 
to je jediný správný způsob života, poslal pro lidi na svět Ježíše, svého Syna, který 
přišel, aby je zachránil (od věčné smrti). Ježíš se od té chvíle stává naším konkrétním 
Vysvoboditelem. Ti, kdo v něho uvěřili a následovali ho, tedy zobrazovali svým životem 
Ježíšův příklad života a myšlení, předali tuto víru v Ježíše a zobrazování Boží podoby 
dalším generacím, až k nám.  
A tak se náš život přetváří, učíme a přeměňujeme se v nová stvoření. Tvoříme ze sebe 
obraz Boží, nového člověka, který je veden Duchem, který náš život posvěcuje, snad 
bychom mohli říci, pomáhá nám v tom přetváření (obrodě) v nová stvoření, posiluje 
nás, ujišťuje nás, že jdeme po správné cestě, objasňuje nám životní situace, zkoušky a 
události z Božího pohledu. Ten se mnohdy natolik liší od lidského pohledu, že ostatní 
nás vidí jako divné, vadné, ne zcela racionálně myslící … Nevadí, o co jde je rozpoznat, 
věřit v Boha, který je tvořící láskou, zachraňující láskou a láskou posvěcující.  
 
Svátek Boží Trojice je oslavou bezpodmínečné lásky, kterou má Bůh pro lidstvo a 
kterou k nám projevuje v lásce tvořící (Bůh Otec), v lásce zachraňující (Bůh Syn) a v 
lásce posvěcující (Bůh Duch). Bůh je láskou a kdokoli žije v Bohu, žije v lásce a láskou, a 
tak dosvědčuje a projevuje Boží lásku druhým lidem. 
 
 

 
 
 
 


