Gra luster
(Trójcy Świętej, rok B, Mateusz 28, 16-20)

Widząc Jezusa, „Niektórzy wątpili”, mówi nam dziś
Mateusz. Ale te wątpliwości czego dotyczą? Nie ma
odpowiedzi.
Myślę, że były wątpliwości w związku z tym
człowiekiem, który im wyjawił tyle rzeczy, nawet zbyt
wiele rzeczy, do tego stopnia, że ich umysły zmieszały
się. Mówił im o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Ale co
chciał im zatem powiedzieć? Im więcej mówił, tym
bardziej tajemnica stawała się gęstsza!
A my, w jaki sposób rozumiemy to pojęcie Trójcy
Świętej? Jak razem złożyć kawałki z rodzaju puzzli,
skomponowanych przez Stwórcę (Ojca), Zbawcę (Syna)
i Pokarm duchowy (Ducha Świętego)? W istocie, chodzi o błędny problem:
wszystko zależy od sposobu, w jaki spoglądamy na rzeczy. To jak gra luster.
Bóg jest Ojcem, stwórcą. Poza tym, co widzimy, ewolucji pewnych gatunków,
wszystkich gatunków, jakie biolodzy lub fizycy mogą uczynić na genomie,
bigbang, expo planetarne i inne, jest zamysł, cel, niewidzialna rzeczywistość,
która przekracza sumę wszystkich tych elementów, jakie wiedza i my sami
odkrywamy każdego dnia. Ten zamysł, to Bóg.
Bóg jest Synem, zbawcą. Jezus z Nazaretu przeżył w Galilei trzydzieści
pierwszych lat swojego życia, gdzie nie zdarzyła się wielka rzecz. A potem,
nastąpiło objawienie podczas spotkania z Janem Chrzcicielem na brzegu Jordanu.
Bóg stał się ciałem w Jezusie, który następnie nie przestawał głosić filozofii
inspirowanej przez Boga, uczynionej z miłości i humanizmu tak głębokiego, że
Jemu współcześni następnie zobaczyli w Nim zbawiciela.
Bóg jest Duchem Świętym, duchowym pokarmem. Pozostawił Go nam Chrystus,
po opuszczeniu tej ziemi. Ten Duch Święty ożywia nas, jak ożywiał uczniów w
czasie Zesłania Ducha. Daje nam siłę, aby wcielać w życie filozofię Chrystusa.
Poza Trójcą Świętą, te trzy aspekty Boga, jakie dostrzegamy jak w grze luster, Bóg
jest jeden i pozostaje jeden. Ale Bóg pozostaje jednak tajemnicą dla największej
liczby pośród nas. Patrzmy na to z największą pokorą, nie roszcząc sobie prawa
„wiedzieć wszystkiego” lub chcieć wszystko wyjaśnić! Zachowajmy w pamięci, że
niektóre pytania niekoniecznie muszą mieć odpowiedzi.
Bernard, tłumaczenie: Joanna.

	
  

