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„Niepojęta Trójco”, tak śpiewamy na cześć Trójcy Świętej, wyrażając naszą wiarę
w tajemnicę Boga, której próbujemy doświadczać w naszym życiu i którą próbujemy
wyjaśniać, ale zawsze pozostaje niepojęta. Kościół pragnie wprowadzić nas w tajemnicę życia
Bożego, aby nam powiedzieć, że my również jesteśmy zanurzeni w Trójcy Świętej, w życiu
samego Boga teraz, tu na ziemi i również w wieczności. To jest dobra nowina, którą Bóg
dzisiaj do nas kieruje. Jak Jezus jest zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym, tak my
możemy wejść w głęboką relację komunii z Trzema Osobami Boskimi. Zostaliśmy włączeni
w życie Boga, gdy przyjęliśmy chrzest: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przystępując
do Komunii św., do sakramentu pokuty i pojednani, w czasie celebracji Eucharystii,
uczestniczymy w tym życiu. Chrystus podtrzymuje życie Boże w nas poprzez dar Chleba
Eucharystycznego. Wyruszamy rano do pracy, wstajemy, kładziemy się spać, rozpoczynamy
modlitwę, wszystko w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Słowa dzisiejszej Ewangelii, wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy, podkreślają, że
Jezus mówi do swoich uczniów, mówi do każdego z nas. Jednak nie zawsze i nie w każdym
czasie jesteśmy w stanie zrozumieć Jego Słowo. Musimy wzrastać w łasce i mądrości, aby to
Słowo olśniło nasze życie. Ono jest źródłem Ducha Świętego, źródłem życia Bożego. Dlatego
na tej drodze jest nam dany Duch Święty, który doprowadza nas do całej prawdy. Duch
przekazuje nam to, co usłyszał od Ojca i Syna. Czyli we Wspólnocie Boskiej obowiązuje
zasada słuchania, która jest wyrazem miłości i szacunku oraz wiąże się z posłuszeństwem
(posłuchać). Wiemy, że słuchanie jest wielką sztuką i umiejętnością. Trudno nam słuchać
ludzi, a co dopiero Boga. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby usłyszeć Słowo Jezusa i poznać
wolę Boga wobec naszego życia.
Duch otacza chwałą Jezusa. Dokonuje się to szczególnie w godzinie krzyża. A my czasami
szukamy własnej chwały, sami otaczamy się chwałą. Duch bierze z tego, co jest Jezusa,
a Jezus posiada to, co jest Ojca. Jest to piękny obraz komunii i wspólnoty, który staje się
wzorem dla naszych rodzin i wspólnot. Potrzebujemy walczyć z egoizmem, zamknięciem się
w sobie, indywidualizmem i otworzyć swoje życie dla drugiego człowieka.
Duch Święty czyni jeszcze więcej, bo oto bierze z tego, co jest Jezusa, aby dać nam, objawić
nam. Dzięki temu miłość, która jest we Wspólnocie Trójcy Świętej, otwiera się dla każdego
człowieka, dzisiaj dla każdego z nas.
Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzą,
Ponad języki ludzi i aniołów,
W Ciebie wpatrzona.
Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.
Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, aby Cię poznawać
W Twoim królestwie.
Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

