
Zamyslenia na týždeň po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 27. mája 2018 - Svätá Trojica 

Piesne: ES č. 187, 192 

Text: 1K 2, 7 – 12 

„7ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, 

8a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy 

ukrižovali; 9ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku 

nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. 10Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo 

Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. 11Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, 

ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží. 12My sme však neprijali 

ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V dnešný deň je pred nami tajomstvo, ako môžu byť tri božské osoby a jeden a ten istý Boh. 

O tomto tajomstve hovorí apoštol Pavel. Spoznáva v ňom Božiu dokonalú múdrosť, ktorú Pán 

Boh určil pred vekmi nám na slávu. Je si vedomý toho, že toto tajomstvo narazí vo svete na 

múdrosť múdrych. Mnohí ľudia by prijali, keby Pána Boha nebolo. Pán Boh však bol, je 

a bude. Je v Trojici – jeden Boh. Ide len o to, či my sami tomu veríme. Pán Boh je od vekov 

na veky. Od vekov bol Otec, Syn i Duch Svätý, lebo my sme potrebovali milosť Trojjediného 

Pána Boha. On nás stvoril do tohto sveta ako Otec, ktorý pripravil svojim deťom všetko 

potrebné pre život. Platí však to, čo píše apoštol Pavel v našom texte, že „ani oko nevídalo, 

ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú.“ 

Veriaci v Ňom vidia celú krásu stvoreného sveta, cítia Božiu lásku, takže musíme Bohu 

ďakovať za všetko, čo nám dáva. Toto všetko nemôžu pochopiť ľudia, ktorí neveria v Pána 

Boha. Nemôžu pochopiť, že Kristus bol a je Boží Syn. Apoštol píše v našom texte: „... veď 

keby boli poznali Božiu múdrosť, neboli by Pána ukrižovali.“ Hoci na mnohých miestach 

v Biblii sú zmienky o Trojici, mnohí nepoznali Božiu múdrosť v Jeho Synovi, a preto sa Ho 

chceli zbaviť. Ukrižovali Ho, usmrtili, potupili. Ale nebolo dané iné meno ľuďom pod nebom, 

v ktorom by sme mohli byť zachránení, jedine meno Božieho Syna Pána Ježiša Krista. Kto 

v Neho verí, je zachránený, kto neverí, už je odsúdený. Bez Ducha Svätého by nikto z ľudí 

nepoznal Božie tajomstvá. On nám otvára oči, aby sme videli a poznali Božie riadenie, aby 

sme v Ježišovi Kristovi videli Božieho Syna. On nám odhaľuje nepoznané veci a pripomína 

nám slová z Písma svätého, aby sme uverili a boli spasení. Kto chce poznať Pána Boha v Jeho 



plnosti a sláve a Ježiša Krista ako nášho Prostredníka, musí prosiť o dar Ducha Svätého a dať 

sa tomuto Duchu viesť. Lebo na svete je veľa duchov, ktorí vplývajú na ľudí a vedú ich často 

k zlému. Kto má Ducha Svätého, ten pozná Božiu múdrosť, vie, že len z lásky k nám sa stal 

Boh Trojicou a poznáva, čoho sa nám z tejto lásky dostalo v živote časnom i večnom. Preto 

dnes prosme za dar Ducha Svätého, aby sme poznali Božiu múdrosť a lásku a pochopili Božie 

tajomstvo Trojice. Aby sme mohli úprimne Pánu Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému spievať 

chválospev vďaky za všetko, čo pre nás z lásky urobil, pripravil a nám daroval. Amen. 

 

Modlitba: 

Trojjediný Pane Bože, Otče Synu a Duchu Svätý, nevieme plne pochopiť tajomstvo Tvojej 

podstaty a plnosť Tvojej múdrosti, sme slabí, poddaní duchu času. Odpusť nám našu 

nedokonalosť, a prosíme, daj nám Ducha Svätého, aby sme Ťa pochopili a Tebe dôverovali. 

Daj, aby sme zostávali stáli a pevní vo viere a láske k Tebe. Pane, prihováraj sa za nás 

u svojho Otca a buď nám prítomný svojím Duchom. Amen. 
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